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1. Inleiding 

 

Het Energie beoordelingsverslag beschrijft de energiegebruikers binnen Peek Groep.  

 

Dit Energie beoordelingsverslag omvat achtereenvolgens de volgende onderdelen: 

1. Een omschrijving van het bedrijf; 

2. Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden, en 

energiefactoren die op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd; 

3. Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name 

van significante veranderingen over de afgelopen periode; 

4. Identificatie van kansen voor het behalen van CO2-reductie; 

5. Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn.  
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2. Bedrijf 

2.1 Activiteiten 

De werkzaamheden van de Peek Bouw & Infra bestaan uit het ontwerpen, aannemen en 

uitvoeren van infrastructurele projecten alsmede bouwwerkzaamheden in de burger- en 

utiliteitssector en (water) bodemsaneringen. 

De werkzaamheden van Meijer Groen bestaan uit het aannemen en uitvoeren van werken 

in de groenvoorziening inclusief bijbehorende cultuur- en civieltechnische werkzaamheden.  

2.2 Bedrijfsonderdelen 

In tabel 1 zijn de bedrijfsonderdelen van de Peek Groep vermeld.  

Tabel 1: Bedrijfsonderdelen  

Onderdeel Vloeroppervlak [m
2
] Bedrijfstijd  

[uren per jaar] 

Toelichting 

Kantoren 776 2400 Kantoor Houten 

Werkplaats 280 1600 1 chef werkplaats 

Magazijn 150 1600 1 werf/ magazijnbeheerder 

Projectlocaties PM PM PM 

Totaal 1.206 5.600  

 

 

2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 

In dit Energie beoordelingsverslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die 

het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen 

van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt 

gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van de Peek Groep wordt het 

energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de omzet. 

Tabel 2: Factoren die energiegebruik beïnvloeden  

 Eenheid 2014 2015  2016 

Omzet Euro’s 8.200.234 10.131.000 15.127.900 

 

 

2.4 Energiebalansen 

In het materieelsysteem wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de 

energieverbruikers binnen de categorie materieel.  
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3. Gebieden met significant energieverbruik 

 

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn: 

 Diesel 

– Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (bedrijfsauto’s en 

bedrijfsbussen) en materieel (kranen, vrachtwagens, shovels, tractoren). 
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4. Energieverbruik en energiegebruikers 

4.1 Energieverbruik en kosten 

Het jaarlijkse energieverbruik van Peek Groep over de laatste volledige kalenderjaren is 
waar mogelijk vastgesteld op basis van facturen en opgaven van brandstofleveranciers. 
 

Tabel 3: Jaarverbruik 2014, 2015 en 2016 

Energiestroom Eenheid 2014 2015 2016 

Elektra Houten kWh 50.566 52.548 55.815 

Elektra 

Beukbergen 

kWh 0 10.925 23.936 

 

Gas Houten m3 16.130 15.219 15.220 

Diesel wagenpark L 48.126 50.271 46.414 

Diesel materieel L 76.370 97.768 71.770 

Zakelijke km met 

privé auto’s 

KM 31.919 30.575 31.247 

CO2 uitstoot Ton 435 504 453 

CO2/€ Gram 53,08 49,77 29,97 

CO2/€ scope 1 Gram 52,22 49,11 26,73 

CO2/€ Scope 2 Gram 0,86 0,66 3,24 

Emissies Scope 1 Ton 428 498 404 

Emissies Scope 2 Ton 7 7 49 

Uitstoot Projecten 

scope 1 

Ton 405 476 395 

Uitstoot projecten 

scope 2 

Ton 30 29 58 
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Overzicht CO2 uitstoot 2014 (basisjaar) – 2016  

 

Binnen de Peek Groep blijkt de CO2 uitstoot is gedaald het afgelopen jaar. Dit is te 
verklaren doordat genomen maatregelen effect hebben gehad, maar er ook een ander 
soort projecten is uitgevoerd het afgelopen jaar.  

 
 

4.2 Scope 3 

In 2015 blijken er geen werkzaamheden gerelateerd aan de ketenanalyses te zijn 
uitgevoerd. Hierdoor kunnen de doelstellingen niet geëvalueerd worden. 
 
Binnen de Peek Groep is CO2 reductie een vast element van de bedrijfsvoering. Als er CO2 

gereduceerd kan worden deze mogelijkheden altijd onderzocht. De ketenanalyses 
buispalen en baggerwerken blijken voor Peek niet meer geheel relevant te zijn. Hierdoor is 
ervoor gekozen om een nieuwe ketenanalyse op te stellen. De ketenanalyse is gericht op 
een nieuw innovatief product, de Wacerwall.  
 
In 2016 zijn er reeds diverse projecten uitgevoerd waarbij de Wacerwall is ingezet in plaats 
van een “regulier” geluidsscherm. Peek heeft in 2016 4 projecten uitgevoerd waarbij de 
Wacerwall geplaatst is. Deze geluidsschermen leveren een CO2 reductie van 70% ten 
opzichte van een “regulier” geluidsscherm.  
 
Het doel en de maatregelen voor scope 3 zijn verder uitgewerkt in de ketenanalyse. 
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5. Behalen van CO2-reductie 

Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het 

nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het 

behalen van de CO2-reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de 

maatregelen die al getroffen zijn en die mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en 

de CO2-uitstoot verder te verlagen. 

5.1 Al getroffen maatregelen 

5.1.1 Analyse inzet zonnepanelen 

 Deze maatregel heeft betrekking op elektriciteit; 

 Eigen duurzame elektriciteitsvoorziening produceren; 

 Het gebruik van zonne-energie levert een CO2 besparing van 100% op. 

 

5.1.2 Stimuleren carpoolen 

 Deze maatregel heeft betrekking op diesel en benzine; 

 Tijdens deze inventarisatie zijn de verbruiken in kaart gebracht; 

 Aandacht door de planning van transportbewegingen; 

 Deze kunnen ook beter worden ingezien door GPS-systeem 

 Levert een reductie tot 1,7% op. 

 

5.1.3 Aanschaf nieuwe middelen 

 Deze maatregel heeft betrekking op diesel en benzine; 

 In 2015 zijn twee nieuwe voertuigen aangeschaft; 

 Deze voertuigen stoten geen roet meer uit en minder CO2; 

 Levert een reductie van 0,5% op. 

 

5.1.4 Inzetten milieuzuiniger materieel 

 Deze maatregel heeft betrekking op diesel en benzine; 

 Bij voorkeur inzetten materieel op elektra of gas; 

 Voorkeur geven aan zuiniger of kleinschaliger materieel; 

 Levert een besparing van 0,5% op. 

 

5.1.5 Gebruik fiets op grotere projecten 

 Deze maatregel heeft betrekking op diesel en benzine; 

 Bij grotere projecten wordt er gebruik gemaakt van een fiets in plaats van de auto; 

 Levert een besparing van 0,5% op. 

 

5.1.6 Milieubewustere omgang met papier 

 Deze maatregel heeft betrekking op verbruik grondstoffen; 

 Nieuwsbrief op kleiner formaat af laten drukken; 

 Stimuleren dubbelzijdig printen; 

 

5.1.7 Hulp geven bij CO2 Prestatieladder handboek 3.0 

 Deze maatregel heeft betrekking op inzicht; 

 Ondersteunen bij vraagstukken vanuit MKB Infra; 

 Creëren van meer inzicht.  
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6. Iinitiatieven CO2-reductie 

Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen 

van energieverbruik en CO2-uitstoot. Onder staat een overzicht met initiatieven binnen de 

sector die bekend zijn.  

6.1 Op de hoogte blijven 

Peek Groep blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: 

 Branchevereniging MKB Infra 
– Belangrijkste ontwikkelingen in de branche; 

– Verschijnt diverse malen per maand; 

 Lidmaatschap SKAO 

– Belangrijkste ontwikkelingen van SKAO; 

 Diverse overleg via MKB infra 

– Ontmoetingsplaats voor collega bedrijven; 

– Diverse malen per jaar. 

 KAM adviseur Nederland 
– Belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van CO2 Prestatieladder; 
– Diverse malen per jaar. 

 

6.2 Initiatieven 

Jaarlijks wordt bekeken welke nieuwe initiatieven binnen de sector interessant zijn voor het 

behalen van de reductiedoelstellingen. In dit beoordelingsverslag wordt bekeken of de 

initiatieven nog actueel zijn of reeds zijn afgerond. In het Energie Management Programma 

wordt besproken aan welke initiatieven deelgenomen wordt en worden deze keuzes 

verklaard. 

6.3 Afgeronde initiatieven 

 Sponsering Bomenplantdag; 
 Deelname project Bewuste Bouwers; 
 Sponsering Rijn Ruiters, Maak een droom waar, Mo-bel. 

6.4 Lopende initiatieven 

 Samenwerking met MKB Infra om MKB bedrijven te stimuleren CO2 
Prestatieladder te certificeren. 
Peek Bouw & Infra BV is niet het enige bedrijf dat bezig is met het reduceren van haar 
CO2-uitstoot. Dat is maar goed ook, want hoe meer bedrijven hier actief mee bezig 
zijn, hoe meer we van elkaar kunnen leren en hoe minder CO2 er wordt uitgestoten.  
Binnen branchevereniging MKB Infra heeft directeur Gert Peek (vice voorzitter van de 
vereniging) het initiatief genomen tot een collectieve certificering op de CO2-
prestatieladder op minimaal niveau 3. Vanuit MKB Infra is samen met mede-
bestuurslid de heer M. Stoop onderhandeld met adviesbureau DHV voor een 
ondersteuningstraject. Inmiddels hebben 10 leden hiervan gebruik gemaakt en zijn al 
7 bedrijven van deze groep gecertificeerd. 
Betrokkenheid bij overleg werkgroep CO2  van de commissie duurzaamheid MKB Infra      
om inzichten vanuit het bedrijf aan te dragen. 

 Ondersteuning bij CO2 Prestatieladder handboek 3.0 
De KAM-coördinator is benaderd door MKB-Infra en om ondersteuning te bieden bij 
het verbeteren van de CO2 Prestatieladder handboek 3.0. Twee tot driemaal per jaar 
is er contact om vraagstukken te beantwoorden.  

 KAM-adviseur Nederland B.V. “Initiatief CO2 reductie KAM-adviseur Nederland”   

 Gezamenlijk te streven naar CO2 reducerende werkwijzen en duurzame methoden. 
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o Deelnemers: KAM-adviseur Nederland B.V., Groep Lek en overige aannemers 

uit voornamelijk de grond-, weg- en waterbouwbranche. 

o Minimaal tweemaal per jaar (en indien meer gewenst) worden bijeenkomsten 

georganiseerd door KAM-adviseur Nederland B.V. Tijdens deze bijeenkomsten 

wordt met diverse bedrijven gesproken over CO2 reductie, omgang met 

projecten en CO2, mogelijkheden tot verduurzamen van het bedrijf en eventuele 

ketenpartners. Initiatieven, maatregelen en bevindingen worden gedeeld. Er 

wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen binnen diverse werkwijzen. 

Kennisdeling is een zeer belangrijk aspecten tijdens de bijeenkomsten. 

o Het initiatief zal mogelijk leiden tot samenwerking met bedrijven uit dezelfde 

branche, tot inzicht komen nieuwe innovatieve ideeën en informatie en kennis 

ontvangen door de inzet van verschillende sprekers.  

o Dit initiatief heeft betrekking op alle facetten omtrent milieu en reductie van CO2 

uitstoot. Maatregelen zijn op alle mogelijke manieren mogelijk 

 

 


