Energie Management Visie 2022
Intentieverklaring en beleid
➢ Donker Groep heeft de intentie om schade aan het milieu (inclusief CO2-uitstoot) als gevolg
van zijn activiteiten zoveel als economisch haalbaar te voorkomen of te beperken.
➢ Donker Groep zal naast het voldoen aan de wettelijke eisen en regels streven naar een
continue verbetering van de milieuprestaties van de onderneming.
➢ Het creëren van bewustwording en draagvlak bij alle werknemers voor het CO2 en het
energiebeleid, zodat de werknemers actief mee gaan denken over reductiemaatregelen en
zuiniger met vervoermiddelen, machines en overig apparatuur omgaan.

Doelstelling van het Directieteam
➢ Het reduceren van de totale CO2-uitstoot (conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2) van
10% per 31-12-2022 ten opzichte van het basisjaar 2017, waarbij de CO2-uitstoot vanuit
brandstoffen in scope 1 ieder jaar zal worden gerelateerd aan het aantal machine-uren
(brandstoffen t.b.v. machines) enerzijds en transportkilometers (leasewagenpark gele en
grijze kentekens) anderzijds, bij gelijkblijvende boundary.
Toelichting op de doelstelling door het Directieteam:
Het DT wil benadrukken dat de nieuwe CO2-reductiedoelstelling van 10% (scope 1 en 2) te
bereiken per 31-12-2022 een ambitieus streven is. Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de Middellange termijn CO2-reductiebeleid.
➢ Van een tweetal scope 3 emissies zijn in 2021 de 5-jaartermijn reductiedoelstellingen bepaald
(te bereiken per 31-12-2025):
1. Hergebruik bestratingsmaterialen
De focus voor de komende 5 jaar blijft liggen op de intensivering van hergebruik van
bestratingsmaterialen in renovatieprojecten met duurzaamheidsontwerp.
Reductiedoelstelling ‘hergebruik van bestrating’ te behalen per 31-12-2025
In 5 jaar tijd (te behalen per 31-12-2025) 10% hergebruik van bestratingsmateriaal (lees:
betonstraatstenen en betontegels) te bereiken in onze renovatieprojecten waar een
duurzaamheidsontwerp voor hergebruik van bestratingsmaterialen deel van uitmaakt.
10% is evenredig aan hergebruik van 16.000 m2 aan bestratingsmaterialen.
2. Aanleg van valondergronden
Donker legde tot en met 2020 standaard valondergrondplaten rondom speelelementen. Het
doel is om vanaf 2021 de Refoam valondergrondplaten toe te passen.
Reductiedoelstelling ‘aanleg van valondergronden’ te behalen per 31-12-2025
In 5 jaar tijd (= te behalen per 31-12-2025) in totaal 1.400 m3 aan Refoam valondergronden
toepassen rondom speelelementen (met een streefaantal van 280 m3 per kalenderjaar).
De voortgang in deze doelstelling zal worden uitgedrukt in % van het aantal m3 toegepaste
Refoam valondergrondplaten ten opzichte van de te behalen 1.400 m3.
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Uitvoering: Energie Management Systeem en bijbehorend Plan van Aanpak
In het Energiemanagementsysteem (EMS) wordt de stuurcyclus beschreven (op basis van PDCA) hoe
de CO2-gerelateerde zaken zullen worden gecontroleerd, gerapporteerd en waar nodig worden
bijgestuurd om de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 per 31-12-2022 te behalen.

Ieder jaar zal een Energiemanagement Plan van Aanpak (EMP) worden opgesteld om de verbeter- en
beheersmaatregelen te benoemen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Een
succesvolle uitvoering van deze maatregelen moet leiden tot het behalen van de reductiedoelstelling.

Sneek, 8 juli 2021
Donker Groep BV

J.C.M. Kanters, Algemeen Directeur
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