
 
 

Management review Milieu van VelopA 2011 
Publiekverslag in het kader van de CO2-prestatieladder 

Regelmatig beziet de directie van VelopA de prestaties van de eigen organisatie op het gebied van milieu door middel 

van een management review. 

Doelstellingen en voortgang verbetermaatregelen 

In onderstaand overzicht wordt per thema kort weergegeven  wat er in de afgelopen periode is bereikt en welke 

opvolgende maatregelen genomen gaan worden. 

Thema Doelstelling Resultaten 

Energie Terugdringen 

energieverbruik met 2% 

(t.o.v. het vorige jaar) 

Elektriciteitsverbruik met 9% gedaald 

(o.a. door LED verlichting en aanpassingen aan de 

klimaatbeheersing n.a.v. rapport Mul) 

Gasverbruik met 48% gedaald 

(door wijzigingen thermostaatinstellingen in magazijn) 

 Energiebesparend transport 

inzetten 

In 2011 is gestart met het vervangen van oude 

leasecontracten (ter implementatie van het nieuwe 

leasebeleid uit 2010). De werkelijke besparing wordt in 2012 

verwacht 

Het verbruik van diesel is wel al wat afgenomen (ong 6%). 

Het verbruik van benzine is toegenomen met ca 70% (dit is 

echter een relatief klein deel: 1 auto die intensiever gebruikt 

is) 

 50% van de zgn ‘A’-

leveranciers gebruikt de CO2-

database (Bouwend 

Nederland) 

De doelstelling is precies gehaald 

Afval, 

grondstofverbruik 

(indirecte CO2-emissie, 

scope 3) 

Terugdringen van kopiëren 

en printen met 5% t.o.v. 

2009 

VelopA is gestart met het monitoren van het de 

tellerstanden van de multifunctionals en het digitaal 

versturen van offertes. Op basis van een vergelijking van de 

2e helft van 2011 met de 2e helft van 2010 wordt duidelijk 

dat een grote reductie is behaald.  

 Stimuleren van klanten om 

duurzame producten te 

kopen (indicator verkocht 

FSC-hout) 

 

In het  % FSC hout zien we over de afgelopen jaren een 

gestage toename. Het stimuleringsbeleid werpt dus zijn 

vruchten af. 

Waterverbruik Geen doelstelling Lichte toename veroorzaakt doordat VelopA Omniplay 

halverwege het jaar 2010 naar een eigen kantoor is verhuisd 

(nr19) Het verbruik daarvan is meegenomen in 2011 

Organisatie / 

bewustzijn 

Continueren van 

bewustwording van 

leveranciers 

Naast het vragen naar CO2-footprints van de A-leveranciers, 

wordt hen nu ook gevraagd hun reductiedoelstellingen aan 

te geven. Besloten is dit ook in de leveringsvoorwaarden op 

te nemen. 

 Alle afdelingen hebben 

tenminste 1 eigen 

milieudoelstelling 

vastgesteld 

Deze doelstelling is niet gerealiseerd en wordt 

doorgeschoven naar 2012 

 

 



 
 

CO2-emissie 

De CO2-emsisie van VelopA (scope 1, 2 en 3) zijn in kaart gebracht. Daarnaast is gestart met het uitvoeren van een 

tweetal ketenanalyses. Deze zijn in januari 2012 afgerond.  

Wanneer de prestaties inzake energie vertaald worden naar CO2-emissie, betekent dit dat velopA een reductie behaalt 

heeft van ca 27%. 

Huidig energieverbruik en trends (in CO2-relevante milieuprestaties) 

In onderstaande beschrijving zijn de trends in CO2 relevante milieuparameters weergegeven. 

Elektriciteitsverbruik 

Elektra , ruim 9% minder verbruik dan in vergelijking met 2010. 

Eind 2010 begin 2011 zijn veranderingen, a.d.h.v. rapport Mul ingezet, de verwachting was dat dit pas eind 2011 

zichtbaar zou zijn. Ook zit hier al een gedeelte van het verminderde verbruik in van de LED verlichting op het 

buitenterrein, verwachting is dat het verbruik dus nog iets verder zal afnemen in 2012. Doelstelling voor 2011 is 

ruimschoots gerealiseerd. 

Gasverbruik 

Gas,  ruim 48% minder verbruikt dan over 2010. 

Eind 2010 waren er afspraken gemaakt voor thermostaatinstellingen in de logistiek waarbij de verwachting was dat 

het gasverbruik verder zal zakken in 2011. Doelstelling voor 2011 is ruimschoots gerealiseerd.  

Waterverbruik 

Verbruik over 2011 was er een toename van 8% in het waterverbruik tegenover 2010  

Dit hogere verbruik werd veroorzaakt doordat VelopA Omniplay halverwege het jaar 2010 naar een eigen kantoor is 

verhuisd (nr19) Het verbruik daarvan is meegenomen in 2011. 

Papier (kopiëren en printen) 

Deze telling wordt gedaan A.D.H.V. de tellerstanden van de multifunctionals  en is gestart in mei 2010.  Ook zijn we in 
maart 2011 begonnen met alle offertes digitaal te verzenden. Hardcopies worden alleen nog gebruikt i.g.v. een 
aanbesteding waar allerlei officiële documenten aan toegevoegd moeten worden. 
In Q3 en Q4, vergeleken met het voorgaande jaar(2010), is er een daling zichtbaar er zijn echter nog te weinig 
gegevens beschikbaar, eind 2012 zal er daarom een beter vergelijk gemaakt kunnen worden. 
 

Energiezuiniger rijden   

In 2010 werd in het bedrijfsreglement opgenomen dat er uitsluitend nog gekozen kan worden voor leaseauto’s met een 

A- en B-label . In 2011 is gestart met het vervangen van de oude lease/contracten, besparing word pas verwacht in 

volgende halfjaar. Het verbruik van dieselbrandstof is met 5% afgenomen (van 37500 naar 35366 liter,. Het verbruik 

van Benzine is toegenomen met ruim 70% toegenomen van 2914 naar 4846 liter. Veroorzaakt door het intensiever 

gebruik van 1 auto. 

Stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen (meting in verkocht FSC-hout)  

Sinds 2004 is er een constant stijgende trend in de verkopen van FSC-hout zichtbaar. 

 

Wijzigingen in wet en regelgeving 

Er vond een wijziging plaats in het activiteitenbesluit. Door een extern adviseur is bij de reguliere interne controle op 

naleving wet- en regelgeving nagegaan in hoeverre VelopA voldoet aan de gewijzigde eisen. 

Milieu-incidenten 

Er hebben geen milieu-incidenten plaatsgevonden. 



 
 

Resultaten van controles / audits 

VelopA toetst zelf of zij de milieuwet- en regelgeving naleeft. Vanwege de specifieke expertise worden deze controles 

uitbesteed, Het onderzoek en de rapportage werden uitgevoerd door adviesbureau Borgers & Burghouts.  De resultaten 

werden gecommuniceerd met stakeholders zoals de Milieudienst en de Gemeente Leiderdorp. Uit de controle zijn 

aandachtspunten voortgekomen. 

Afvalbeheer Het afvalbeheer in lijn met de regelgeving. Corrigerende maatregelen n.a.v. eerder controles zijn 

effectief gebleken. Ter voorkoming van zwerfvuil is besloten een grotere container voor het karton te 

plaatsen. Tevens is er een interen afspraak gemaakt dat afval van de montageploeg alleen 

gedeponeerd mag worden. De verpakkingshoeveelheden zijn zeer beperkt. Om het aantoonbaar te 

maken dat de hoeveelheden  verpakkingen van VelopA nog steeds beneden de drempelwaarden 

liggen, wordt opnieuw gestart meteen verpakkingsboekhouding 

Koudemiddelen Op dit moment nog conform wet – en regelgeving in bedrijf. In 2014 zullen nieuwe koelsystemen 

moet worden aangeschaft omdat de huidige in 2015 niet meer bijgevuld mogen worden.  

Afvalwater Regenwater wordt niet geloosd op het riool. Niet aantoonbaar was of aan de normen voor het 

afvalwater naar het riool wordt voldaan. Omdat alsnog aantoonbaar te maken wordt in 2012 

opnieuw bemonstering en analyse uitgevoerd. 

Blusmiddelen De bereikbaarheid van een deel van de blusmiddelen is een aandachtspunt. In 2012 worden speciale 

kastjes geplaatst zodat ze op handigere plekken kunnen hangen. 

Op de overige zaken waren geen aandachtspunten. 

Effectiviteit van het managementsysteem 

Hoewel VelopA voldeed en voldoet (en vaak meer dan dat) aan wet-en regelgeving, wensen van de klant, initiëren van 

verbetertrajecten op het gebied van Kwaliteit, Milieu en Duurzaamheid, wordt dit niet altijd op de juiste wijze 

vastgelegd en gecommuniceerd. In 2012 zal hier  een project voor worden geïnitieerd 

Doelstellingen voor 2012 

Op basis van de resultaten worden de volgende nieuwe doelstellingen geformuleerd: 

• Terugdringen van energieverbruik met 2% t.o.v. het voorgaande jaar. 

• CO2 prestatie doelstelling:  reductie van 30% in 2020 t.o.v. referentiejaar 2008, over de gehele keten 

• Terugdringen van kopiëren en printen met 5% t.o.v. 2009. 

• Energiebesparend inzetten transport. 

• Blijven stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen. (meting in verkocht FSC-hout) 

• Continueren bewustwording van leveranciers m.b.t. milieuaspecten. 

• Toename tot 75% van de ‘A’ leveranciers gebruiken de CO2 database.  

• Het bewustzijn inzake duurzaamheid op organisatieniveau (intern VelopA) doorzetten naar het 

verantwoording nemen door alle individuen in de organisatie.  

Conclusie van de review 

Er werd in 2011 wederom veel aandacht geschonken aan duurzaamheid in alle vormen. De resultaten liegen er niet 

om, veel is er bezuinigd op het gas en elektraverbruik waardoor de doelstellingen ruimschoots werden gehaald. 

Daarnaast verwachten we in 2012 minimaal niveau 4 van de CO2-prestatieladder te behalen. Voorop staat het blijven 

voldoen aan het servicelevel voor de klant en investeren in het behoud of aantrekken van commerciële activiteiten. 

 


