Projecten met gunningsvoordeel Gemeente Amersfoort
Op uitnodiging van de Gemeente Amersfoort is er ingeschreven op de bestekken ‘Onderhoud
begraafplaatsen Rusthof Maranatha Soesterweg 2019 – 2021 Amersfoort/Leusden’. Dit project
hebben we aangenomen met gunningsvoordeel door onze certificering voor de CO2-prestatieladder
en de voorgestelde maatregelen.
Het werk is gestart op 31 januari 2019 en eindigt op 31 december 2021. Optioneel kan dit een keer
verlengt worden voor een periode van twee jaar.
Omschrijving activiteiten
De werkzaamheden voor het bestek bestekken ‘Onderhoud begraafplaatsen Rusthof Maranatha
Soesterweg 2019 – 2021 Amersfoort/Leusden’ zijn hoofdzakelijk


Onderhoud beplanting



Onderhoud gras



Onderhoud graftuintjes



Onderhoud verharding



Reiniging



Bijkomende werkzaamheden

Doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen
Mogelijkheden om energieverbruik te reduceren zijn gelijk aan die van het bedrijf. Voor dit project
betreft dat het vervangen van oud materieel voor nieuw materieel om zo een reductie te kunnen
behalen.
Er zijn een aantal specifieke maatregelen voor het project:
Doelstelling

Maatregel

Invoeren

Gereed

Beperken aantal
vervoersmiddelen

Carpoolen

31-01-2019

31-12-2021

Beperken woon-werkverkeer

Fietsplan

31-01-2019

31-12-2021

Monitoren rijgedrag

Easy Drive invoeren

31-01-2019

Gebruik groene stroom

Werkkeet met
zonnepanelen.

Niet voldoende capaciteit
door bomen.

Een aantal maatregelen worden uitgevoerd naar gelang de looptijd van het project. Enkele projecten
zijn nog niet opgezet of is er nog geen mogelijkheid voor (gebruik groene stroom).

Stuurcyclus CO2-reductie
De stuurcyclus is gelijk aan die van het bedrijf.

Matrix taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden
De TVB-matrix is gelijk aan die van het bedrijf.

Externe belanghebbenden
Deze zijn af te leiden uit de inventarisatie externe belanghebbenden van het bedrijf.

Communicatieplan
Zie het communicatieplan van het bedrijf.

Energieverbruik actueel en verleden
De uitstoot voor dit project staat ter vergelijk in de onderstaande tabel.
Categorie

Product

2019

Machines

Diesel

2.186

Auto’s

Diesel

3.309

Machines

Akylaatbrandstof

1.812

Machines

LPG

459

Totaal

2020

2021

21.9

Alternatieve brandstoffen en gebruik groene stroom
Waar mogelijk werken we met elektrisch (hand)gereedschap. Vervoer tussen de begraafplaatsen en
op de begraafplaats doen we met een volledig elektrisch voertuig.
Er wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is om groene stroom op locatie op te wekken.

De planning is om dit jaar te kijken naar een alternatieve brandstof voor diesel om ook de uitstoot van
het vervoer tussen Ede en Amersfoort terug te dringen. Dit kan een mengsel met of 100% HVO zijn.

