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1 CO2 beleid 

 
1.1 Beleidsverklaring van de directie 
 

Valmont Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar CO2 uitstoot te reduceren. De doelstelling voor 

2020-01-01 is 65% CO2 reductie per ton product ten opzichte van het referentie jaar 2015  

 

 
 

Deze doelstelling is gericht op de scope 1 en scope 2 emissies van de organisatie. 

 

Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema 

energiebesparing is een vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directieoverleg. 

 

1.2 Kwantitatieve doel- en taakstellingen 
 

De kwantitatieve doelen voor (doeljaar) zijn gebaseerd op de CO2 footprint van 2015 en de beleidsverklaring 

zoals opgesteld in de vorige paragraaf. Omdat het grootste gedeelte van het energieverbruik bepaald wordt 

door elektriciteitsverbruik, aardgasverbruik voor verwarming en brandstoffen in het productieproces zijn de 

kwantitatieve taakstellingen specifiek op deze thema’s vastgesteld. 
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Scope 1 & 2 Taakstelling  Besparing op totale CO2 uitstoot t.o.v. 

2015 op scope 1 & 2 

Brandstof voor verwarming 11,3% reductie kg 

CO2/ton product 

8,2 ton CO2 2,0% 

Brandstoffen voor productie 5,0% reductie kg 

CO2/ton product 

2,3 ton CO2 0,5% 

Zakelijk verkeer & prive zakelijk  40% reductie kg 

CO2/fte product 

1,4 & 17,8 = 

19,2 ton CO2 

5% 

Elektriciteit 14.2% reductie 

kWh/ton product 

237 ton CO2 58,0% 

100% groene 

stroom 

TOTAAL 266,7 ton CO2 65% 

 

 

2 CO2 reductieaanpak 

 

2.1 Uitgangspunten 
 

De CO2 uitstoot beperken is het meest effectief in de volgende volgorde: 

 

Het beperken van de vraag 

- Apparatuur en voertuigen minder uren laten maken 

 

Energie efficiëntie door: 

- Efficiëntere apparatuur gebruiken 

- Apparatuur efficiënter instellen 

 

Duurzame energie gebruiken: 

- Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur) of groen gas( biogas). 

- Zelf duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, windenergie of 

aardwarmte. 

 

In dit hoofdstuk staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen 

maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 

 

 

2.2 Maatregelen 
 
Tijdens de maandelijkse CO2 team bijeenkomsten is er gesproken over de lopende reducties en de bereikte 
de doelstellingen voor 2020. 
Per thema is de huidige situatie in kaart gebracht en benoemd welke maatregelen er al zijn genomen ter 
reductie van de CO2 uitstoot. Tevens zijn maatregelen benoemd welke zouden kunnen worden genomen om 
de CO2 uitstoot verder te reduceren. Bij deze bijeenkomst waren de verantwoordelijken van de verschillende 
afdelingen van Valmont Nederland aanwezig: 
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Energie team: 

 Jeroen van Greunsven – Magazijn Meester / preventie 

 Guno Lynch – Teamleider productie 

 Dave Geelen – Controller / Financiën 

 Monique Vencken – Inkoop / facilitair 

 Richard de Jongh – Supply Chain en Kwaliteit 

 Jos Bergh – Hoofd Verkoop 

Brandstoffen & Gassen: 

 Jeroen van Greunsven   

 Guno Lynch   

Zakelijk verkeer 

 Dave Geelen   

 Monique Vencken   

Externe Communicatie 

 Jos Bergh 

Coördinator:  

 Richard Jongh  
 

Hieronder wordt per scope de huidige situatie beschreven, welk maatregelen er al genomen zijn en welk 

maatregelen in het kader van dit CO2 reductieplan zullen worden genomen. 

 
 
2.2.1 Brandstoffen voor verwarming 

 

Taakstelling: 8% CO2 reductie per kg product in 2020 t.o.v. 2015  

 

Huidige situatie 

- De Heater op het dak van de productiehal zijn 6 jaar oud. 

- De kachels om de kantoren te verwarmen zijn verouderd en dienen vervangen te worden. 

- De airconditioner om het hoofdkantoor te koelen is ook verouderd en dient vervangen te worden. 

Geplande reductiemaatregelen: 

 

Maatregel Reductie  Toelichting reductie 

Huidige Heather op het dak onder de aandacht 
brengen bij de medewerkers door het verbruik 
van deze kachels. En een tip van de week 
herhalen voor deuren te sluiten tijdens dat de 
verwarming in werking is gesteld 

1,7 ton CO2 Inschatting 5% besparing door anders 
afstellen en in het weekend lager 

Investeren in 2 nieuwe CV’s voor kantoorruimte 
En nieuwe klimaatcontrole systeem (deze is in 
2017 uitgegeven) 

6,5 ton CO2 
Inschatting 10% besparing door nieuwe 
installatie 

Totale reductie 8,2 ton CO2 

Totale reductie  11.3% 
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2.2.2 Brandstoffen productie  

 

Taakstelling: 6,6% CO2 reductie per kg product in 2020 t.o.v. 2015. 

 

Huidige situatie: 

 diesel wordt verbruikt via een opslagtank van (5000 liter) waar 1 heftruck, 1 tijdelijke heftruck, 1 terminal 

trekker en nog een opslagtank voor één grond Heather. 

 propaan wordt verbruikt in een machine voor de vervorming van buizen. Hier wordt gedacht aan inductie 

verwarmen. 

 

 

Geplande reductiemaatregelen: 

 

Maatregel Reductie Toelichting reductie 

Heather eerder uitzetten en tip van de week 
publiceren. 

0,3 ton CO2 Inschatting 5% besparing  

Terminaltrekker loopt nog steeds te vaak onnodige 
stationair onbemand te draaien 

0,4 ton CO2 Inschatting 5% besparing  

Heftruck B niet meer bijzetten, wat in 2015 toch nog 
gedaan is. 

1,6 ton CO2 Laten vervallen 

Totale reductie 2,3 ton CO2 

Totale reductie  5,0% 

 

 

2.2.3 Elektriciteit  
 
Taakstelling: 17,9% kWh reductie per kg product in 2020 t.o.v. 2015. 

 

Huidige situatie: 

 In de lunchpauze blijft alles (apparatuur, verlichting etc.) aan staan. 

 Lasapparaten + bijbehorende ventilatie blijft soms ’s nachts draaien als medewerkers vergeten ze uit te 

doen, deze lasapparaten zijn reeds vervangen en vallen automatisch in een ruststand. 

 Airco in de centrale kantoor is10 jaar oud. Handmatig bediend door medewerkers. 

 Er is een relatief nieuwe compressor die voor de aandrijving van perslucht zorgt. Op dit moment (2016) 

wordt er nog steeds onder leiding van Guno gecheckt op lekkages (ringleidingen). 

 In de productiehal is het de ambitie om elke 2 jaar de verlichting te vervangen, maar dit duurt in de praktijk 

vaak langer. Valmont overweegt om deze te vervangen naar een ander type lamp of led verlichting, 

waarmee energie bespaard kan worden en minder onderhoud behoeven door langere duurzaamheid. 

 Oven in het magazijn t.b.v. het nagloeien van beugels heeft opgeteld 11 uur nodig om op de juiste 

temperatuur (550º Celsius) te komen.  

 Engineering houdt bij ontwerp rekening met productieproces om zo min mogelijk energie te gebruiken 

(bundelen van fasen). Het is echter niet direct inzichtelijk om welke hoeveelheden het gaat. 

 In de kantoren hangen oude TL bakken, deze zijn deels al vervangen door spaarlampen, de overige 

dienen nog vervangen te worden. Ook de buitenverlichting gaan we in 2018 vervangen naar Led 

verlichting. 
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 Er is een keer een inventarisatie van papiergebruik gedaan: 1 mast kost 70-80 A4’tjes, Valmont is bezig 

om dit proces te digitaliseren.  

 

Geplande reductiemaatregelen: 

 

Maatregel Reductie Toelichting reductie 

Tip van de week opstellen t.a.v. gedrag in- en 

uitschakelen van apparatuur op de momenten dat we 

niet werkzaam zijn (deze dient ieder jaar vernieuwd te 

worden) 1,6 ton CO2 

Inschatting 2% reductie door 
aanpassing gedrag  
(3.000 kWh) 

Er zijn nieuwe lasapparaten aangekocht, waarbij wij in 
2016 tm 2020 de resultaten zullen ondervinden. 1,1 ton CO2 

Inschatting 10% besparing  
(2.098 kWh) 

Meetapparatuur op elke grootverbruiker  N.V.T. Geen directe besparing 

Blijven nadenken over mogelijkheid uitbesteden 

nagloeien beugels van de grootste en gangbaarste 

producten (levert wel weer extra voorraad op, dit is in 

2017 ingang gezet) N.V.T. Geen directe besparing ten  

Mogelijkheden aanwezigheidsdetectie en LED 

verlichting onderzoeken (was nog niet uitgevoerd in 

2015 voor binnen en buiten) 17.9 ton CO2 
50% besparing t.o.v. huidig oude TL 
(33.954 kWh) 

Uitdraaien van gebruiksrapporten van de printers om 
bewustwording papier/print gebruik te vergroten en 
nieuwe spaarzame kopieer apparatuur aankopen. 0.5 ton CO2 

4% besparing  
(90 kWh) 

Lekkage compressor oplossen ( dit wordt nog te weinig 
opgevolgd). Oplossen door WPI in te voeren 2,4  ton CO2 

Inschatting 10% besparing  
(4.554 kWh) 

Kraan 2 ABUS 5t aanpassen naar 2 hijstakels, zodat 
men minder meters moet afleggen met kraan 3 10,2 ton CO2 

Inschatting 50% besparing  
(19.458 kWh) 

Totale reductie 33.7 ton CO2 

Totale reductie 14,2% 

 
2.2.4 Zakelijk verkeer  

 
Taakstelling: 13,6% CO2 reductie per FTE in 2020 t.o.v. 2015. 

 

Huidige situatie: 

 Er is nog steeds geen leaseauto beleid. Er wordt niet gestuurd op energiezuinige auto’s en er wordt 

gewerkt met verschillende leasemaatschappijen, dit is door de directie nog niet veranderd en biedt nog 

steeds een potentiele besparing.. 

 Ook zijn er nog twee lease wagens die kunnen komen te vervallen. 

 Er wordt veel gebruikt gemaakt van video-conferencing met de internationale collega’s om vliegverkeer te 

vermijden. 

 

Geplande reductiemaatregelen: 

 

Maatregel CO2 reductie Toelichting reductie 

ECO auto aankopen om gebruik privé auto te 
verminderen    1,4ton CO2 Inschatting 100% besparing 

Leasebeleid aanpassen. 
En 2 auto’s laten we vervallen 17,8 ton CO2 Inschatting   40% besparing 

Totale reductie 19,2 ton CO2 

Totale reductie  40% 
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2.2.5 Woon-werkverkeer  

 

Huidige situatie: 

 Er bestaat een fietsenplan, voor als je binnen 10 km van het bedrijf woont (korting op aankoop fiets).  

 

2.2.6 Duurzame energie 
 

Taakstelling: 100% Groene stroom (met garantie van oorsprong) in 2020 t.o.v. 2015.  

Huidige situatie: 

 Valmont koopt groen stroom in. Hier zit echter geen garantie van oorsprong bij en kan dus nog niet als 

groen stroom worden gerekend volgens de eisen van de CO2 Prestatieladder. 

 

Geplande reductiemaatregelen: 

 

Maatregel CO2 reductie Toelichting reductie 

Groene stroom inkopen met garantie van oorsprong 237 ton CO2 Waarschijnlijk windenergie  
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3 Actieplan 

 
Aan de hand van de opgestelde maatregelen is een actieplan opgesteld: 
 

Traject Start Eind 

 

Verantw

oordelij

ke 

Betrokken 

personen 

Activiteiten Status 

1), Huidige Heather op het dak onder 
de aandacht brengen bij de 
medewerkers door het verbruik van 
deze kachels. En een tip van de week 
herhalen voor deuren te sluiten 
tijdens dat de verwarming in werking 
is gesteld 
Blijven herhalen 

Q1 

2016 

Q4 

2020 

MV – 

RDJ 

Medewerkers Uitgevoerd in 

Q4 2016 

Uitgevoerd in 

Q4 2017 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2018 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2019 

 

2016 Close 

2017 Open 

1), Investeren in 2 nieuwe CV’s en 
Airco voor kantoorruimte 

Q2 

2017 

Q2 

2017 

MV – 

RDJ 

Richard / MT Uitgevoerd in 

Q1 2017 

Close Q1 

2017 

2), Grond Heather anders aan en uit 
zetten (tip van de week) 
Blijven herhalen 
Ook het jaarlijkse onderhoud dient 
uitgevoerd te worden 

Q1 

2016 

Q4 

2016 

JvG-GL Medewerkers Uitgevoerd in 

Q4 2016 

Uitgevoerd in 

Q4 2017 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2018 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2019 

 

2016 Close 

2017 Open 

2), Terminaltrekker loopt nog steeds 
te vaak onnodig stationair onbemand 
te draaien. 
Tip van de week herhalen 

Q1 

2016 

Q4 

2016 

JvG- 

RDJ 

Logistiek Uitgevoerd in 

Q4 2017 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2018 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2019 

 

2016 Close 

2017 Open 

2), Heftruck B 
Opvolgen wanneer er 1 extra 
gehuurd wordt 

Q1 

2016 

Q4 

2016 

MV - 

RDJ 

Medewerkers Opvolgen 

wanneer echt 

nodig is. 

Uitgevoerd in 

Q4 2017 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2018 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2019 

 

2016 Close 

3), ECO auto aankopen om gebruik 
privé auto te verminderen  

Q1 

2018 

Q4 

2019 

MV - DG Richard / MT Nog niet 

bespreekbaar, 

wel bij volgende 

leasecontracten 

meenemen. 

Open 
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3), Leasebeleid aanpassen Q1 

2017 

Q4 

2017 

MV - 

RDJ 

Richard / MT Met de 

Plantmanager 

blijven 

bespreken. 

Open 

4), Tip van de week opstellen t.a.v. 

gedrag in- en uitschakelen van 

apparatuur op de momenten dat we 

niet werkzaam zijn. 

2017 

 

Q4 

2017 

JvG-GL  Kantoor 

Productie 

Logistiek 

Uitgevoerd in 

Q4 2016 

Uitgevoerd in 

Q4 2017 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2018 

Nog uit te 

voeren in Q4 

2019 

 

2016 Close 

2017 Open 

4), Nieuwe lasapparatuur aankopen Q4 

2015 

Q4 

2016 

DG - MV MT Uitgevoerd Q4 

2015 

2015 Close 

4), Meetapparatuur op elke 
grootverbruiker  

Q2 

2016 

Q2 

2017 

JvG - 

RDJ 

Richard Uitgevoerd Q2 

2015 

Uitgevoerd Q2 

2016 

Update Q2 

2017 

2015 Close 

4), Nadenken over mogelijkheid 

uitbesteden nagloeien beugels van de 

grootste en gangbaarste producten. Op 

dit moment clusteren wij de producten 

om 1 keer per week te gloeien 

Q1 

2017 

Q4 

2017 

JvG Jeroen 

Inkoop 

Directie 

Uitgevoerd Q4 

2013 

Uitgevoerd Q3 

2014 

Uitgevoerd Q3 

2015 

Uitgevoerd Q3 

2016 

Uitgevoerd in 

Q4 2017 

 

2017 Close 

4), Verlichting vervangen door 

alternatieve verlichting 

Q1 

2017 

Q4 

2017 

MV – 

JvG-

RDJ 

Richard / MT Wij hebben de 

bestaande TL 

verlichting 

vervangen naar 

spaarzame TL 

verlichting. 

Nu nog de 

overige 

verlichting 

onderzoeken. 

Hal en buiten 

terrein Q4 2017 

Q1 2018  

 

2017 Open 

4), Lekkage compressor oplossen 
Tip van de week 

Q1 

2016 

Q4 

2016 

GL & 

RDJ 

Productie Klein 

Onderhoud. 

Medewerkers 

melden door 

eigen inspectie. 

Loopt naar 

tevredenheid. . 

2016 Close 

2017 Open 

4), Binnenkraan Nr2 aanpassen 
doormiddel van 1 extra kat 

Q2 

2016 

Q1 

2018 

MV & 

RDJ 

Productie / 

Logistiek 

Onderzoeken 

en uitvoeren 

van het 

aanpassen van 

2018 Open 
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1 kraan, zodat 

er minder en 

veiliger gereden 

kan worden. 

 

4), Groene stroom inkopen Q3 

2016 

Q4 

2020 

Dave & 

Monique 

Richard  Uitgevoerd Q4 

2015 voor 2016 

en 2017. 

Mogelijkheden 

in Nederland  is 

Windenergie  

2016 Close 

2017 Close 

2018 Open 
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