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Nieuwsbrief 

Oktober 2022 

 

 

CO2 prestatieladder trede 3 

Beste klant, 

 

Wij, als Niks Infra BV, vinden het erg belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de CO2 

reductie. Door de CO2 uitstoot te inventariseren kunnen wij bewust sturen op die elementen 

en factoren waar reductie mogelijk is.  

 

Niks Infra B.V. is inmiddels alweer een jaar gecertificeerd voor trede 3, maar wil zich continu 

blijven verbeteren en inzetten om haar CO2 uitstoot te verminderen. We willen jullie in deze 

nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze positie ten aanzien van de CO2 uitstoot.  

Mochten jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie ons natuurlijk altijd contacteren! 

 

Met vriendelijke groet, 

Directie en medewerkers Niks Infra B.V. 

__________________________________________________________________________ 

 

CO2 Reductiebeleid 

Bij Niks Infra B.V. staan veiligheid, gezondheid en kwaliteit voorop als het gaat om het 

welzijn van onze medewerkers en het afleveren van onze werkzaamheden. Buiten deze 3 

speerpunten om zet Niks Infra B.V. zich ook uitermate in om op een verantwoorde wijze om 

te gaan met milieuaspecten. Binnen deze milieuaspecten valt ook het thema duurzaamheid. 

Een voor ons cruciaal onderdeel van duurzaamheid is het bewust verantwoord omgaan met 

energie om zodoende de CO2 uitstoot te reduceren.  

Niks Infra B.V. wil gestructureerd werken aan het reduceren van de CO2 uitstoot, waarbij 

voortdurende verbetering ons voornaamste doel is. Bij Niks Infra B.V. wordt op regelmatige 

basis, zowel in- als extern, gecommuniceerd over het actieplan om hiermee openheid van 

zaken te bieden aan belanghebbenden. 

Door middel van certificatie voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder heeft Niks Infra B.V. 

een borging in handen om continu te verbeteren bij het terugdringen van de CO2 uitstoot.  
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_________________________________________________________________________ 

Reductie doelstellingen en maatregelen 

Gemiddeld wordt 97% van het energieverbruik gerekend tot “projecten” (brandstof). Kantoor 

gerelateerde emissie bestaat enkel uit verbruik van elektriciteit en aardgas. Het deel CO2 dat 

in categorie “kantoor” wordt uitgestoten is ongeveer 3% (verbruik elektriciteit en aardgas). 

In 2021 is er 326,53 ton CO2 uitgestoten. In 2021 is er 29,57 ton meer CO2 uitgestoten als in 

het jaar 2020 waarin er 296,96 ton CO2 uitgestoten is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 

in de loop van het jaar 2021 wij steeds meer werkzaamheden hebben uitgevoerd in 

Duitsland. Deze trend zet zich door in het jaar 2022. Gezien de grote reisafstanden zal het 

terugdringen van het absolute brandstofverbruik niet langer haalbaar zijn. De doelstelling is 

dan ook aangepast van een reductie van 10% naar een reductie van 5%. 

Voor Scope 1 & 2 stellen we tot doel om in rapportagejaar 2023 een relatieve reductie te 

hebben bereikt van minimaal 5% ten opzichte van het basisjaar 2020. Er zullen de nodige 

maatregelen genomen moeten worden om deze doelen te bereiken. 

 

Daarmee zal de CO2 beperkt worden met: 

- 1,35 ton CO2  per medewerker inclusief inleners en stagiaires, en/of 
- 4,76 ton CO2  per miljoen omzet  

 

Om deze doelstelling alsnog te kunnen bereiken zullen maatregelen getroffen worden, met 

de laatste versie van de maatregellijst als referentie. Jaarlijks zal de laatste versie 

maatregellijst gehanteerd worden om mogelijk nieuwe maatregelen te benoemen en te 

hanteren. Onderstaande tabel wordt gehanteerd als plan van aanpak. 

Na onderzoek van de energiestromen en het verbruik binnen de energiestromen door middel 

van de CO2 footprint, kan geconcludeerd worden dat er voornamelijk op het gebied van 

wagenpark en arbeidsmiddelen gereduceerd kan worden op brandstofverbruik. 

 
Scope 1 doelstellingen en maatregelen  Reductie % per 

jaar t.o.v. 

basisjaar 2020 

Aspect Reductiemaatregel  Te verwachten 

reductie 

Verantw. 

aansturing 

2021 2022 2023 

Materieel Cat A: Maandelijkse 

controle 

bandenspanning 

1% in 2023 en blijvend 

in volgende jaren.  

Directie 0% 0,5% 0,5% 

Materieel  Cat A: Onderhoud van 

materieel conform 

fabrieksopgave en 

onderhoudsprogramma 

1% in 2023 en blijvend 

in volgende jaren.  

Directie 0% 0,5% 0,5% 
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Materieel Inkoop duurzaam 

materieel 

1% in 2023 en blijvend 

in volgende jaren. 

Directie 0% 0,5% 0,5% 

Personen - 

mobiliteit 
Cat C: 10% 

kantoorfunctie werkt 1 

dag per week thuis of 

nabij woonadres. 

1% in 2023 en blijvend 

in volgende jaren.  

Directie 0% 0,5% 0,5% 

Personen - 

mobiliteit 

Cursus “het nieuwe 

rijden” aanbieden aan 

elke chauffeur 

1% in 2023 en blijvend 

in volgende jaren.  

Directie 0% 0,5% 0,5% 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Bedankt!! 

 

Bedankt voor het nemen van de moeite om onze nieuwsbrief door te lezen. 
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