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1. Inleiding 

Het Energie Beoordelingsverslag beschrijft de energiegebruikers binnen Fronik Infra B.V. en omvat de volgende 
onderdelen: 

 Een omschrijving van het bedrijf; 
 Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden, en energiefactoren die op metingen 

en andere gegevens zijn gebaseerd; 
 Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van significante 

veranderingen over de afgelopen periode; 
 Reeds getroffen en lopende maatregelen; 
 Afgeronde en lopende initiatieven;  

 
 
In het Energiemanagement actieplan worden ambities, maatregelen en initiatieven van het komende jaar 
beschreven.  
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2. Bedrijf 

2.1 Activiteiten 
De werkzaamheden van Fronik Infra B.V. bestaan grotendeels uit het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van: 

 Reconstructie riolering & wegen; 
 Bouw- en woonrijp maken van woon- en werkgebieden 
 Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen; grafkelders, (plein)inrichting 
 Buiteninrichting bij bedrijfspanden 
 Onderhoudsservice en calamiteitendienst 
 Waterbouw (beschoeiingen en damwanden) 
 Bodemsaneringen 

 
 
2.2 Bedrijfsonderdelen 
In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van Fronik Infra B.V. weergegeven.   

Onderdeel Vloeroppervlak [m2] Bedrijfstijd [uren per 
jaar] 

Toelichting 

Kantoren 245 2400 Kantoor Mijdrecht 

Werkplaats 105 1600 1 monteur actief 

Magazijn 210 1600 Deels gebruikt 

Projectlocaties PM PM PM 

Totaal 560 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  
Fronik Infra B.V. wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de omzet. 
 
Factoren die energiegebruik beïnvloeden zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
 

 2011 2015 2019 2020 2021 

Omzet 5.314.000 7.208.573 5.580.000 7.337.663 6.790.000 

 
Andere factoren die naast de omzet het energieverbruik beïnvloeden zijn:  

 Soort project (met name inzet van materieel) 
 Reisafstanden 
 Inzet van uren 
 Uitbesteedde werkzaamheden 
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3. Energieverbruik en energiegebruikers 

3.1 Energieverbruik en kosten 

Het jaarlijkse energieverbruik van Fronik Infra B.V. over de laatste volledige kalenderjaren is waar mogelijk 
vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen en opgaven van brandstofleveranciers en weergegeven in de 
onderstaande tabel. 
 

 

Energiestroom 2011 2015 2019 2020 2021

emissie 

% ↓↑tov  

2020

Scope 1

Diesel (ltr) 55.064 35.678 24.053 20.618 26.868 ↑23,3

Benzine (ltr) 10.239 9.866 11.537 9.730 8.730 ↓10,3

Traxx Diesel (ltr) 43.625 89.845 42.400 30.591 19.307 ↓58,4

HVO Diesel (ltr) 0 28.156 20.583 ↓36,8

Aardgas (m3) 10.921 6.270 6.750 8.714 6.965 ↓25,1

CO2-uitstoot (ton) 394,37 477,67 292,68 291,11 194,51 ↓12,6

CO2-uitstoot (g/€) 74,21 66,26 52,45 29,86 28,65 ↓4,2

Scope 2

Elektra (Kw h) 41.367 32.564 30.710 29.484 29.711 ↑0,8

Kilometers 46.274 24.596 6.832 0 2.640 ↑100

CO2-uitstoot (ton) 30,78 4,8 1,50 0,00 0,51  
 
 
 
3.2 Energieverbruikers 

Elektriciteit: 
 Verlichting; 
 Kantoorapparatuur; 
 Airconditioning 
 ICT-apparatuur; 
 Elektrisch gereedschap; 
 Keukenapparatuur. 

 
Gas: 

 HR-ketel. 
 
Diesel: 

 Bedrijfswagens; 
 Materieel (o.a. kranen en shovels). 
 Pompen / aggregaten 

 
Benzine  

 Bedrijfswagens 
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3.3 Energiebalansen 

In de volgende paragrafen wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers binnen 
de categorie materieel. Materieel (machines en bedrijfsauto’s) is namelijk verantwoordelijk voor 90% van de 
CO2-uitstoot. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de geïnventariseerde vermogens van de 
betreffende verbruikers. 
 
Materieel - Diesel 
 
Minirupskranen    

   Verbruik p/u 

 F         -    Minirupskraan lichte klasse  F                 -    5 ltr 
 F         -    Minirupskraan midden klasse  F                 -    7 ltr 
 F         -    Minirupskraan zware klasse  F                 -    10 ltr 
     
Rupskranen    
 F         -    Rupskraan 800 ltr  F                 -    13 ltr 
 F         -    Rupskraan 1000 ltr  F                 -    13 ltr 
 F         -    Rupskraan 1200 ltr  F                 -    20 ltr 
 F         -    Rupskraan 1500 ltr  F                 -    32 ltr 
 F         -    Rupskraan 1800 ltr  F                 -    34 ltr 
 F         -    Rupskraan 2000 ltr  F                 -    36 ltr 
          

 F         -    
Rupskraan + lange giek 30/ton 18 
mtr  F                 -    36 ltr 

 F         -    Bulldozer D6H  F                 -    33 ltr 
     
Shovels     
 F         -    Minishovel klein model  F                 -    7 ltr 
 F         -    Minishovel groot model  F                 -    10 ltr 
 F         -    Shovel 1200 ltr  F                 -    13 ltr 
 F         -    Shovel 1800 ltr  F                 -    12,5 ltr 
 F         -    Shovel 2000 ltr  F                 -    14,5 ltr 
 F         -    Shovel 2400 ltr  F                 -    20 ltr 
 F         -    Shovel 3000 ltr  F                 -    26 ltr 
     
 Mobiele kranen    
 F         -    Mobiele kraan 600 ltr  F                 -    13 ltr 
 F         -    Mobiele kraan 800 ltr  F                 -    14 ltr 
 F         -    Mobiele kraan 1000 ltr  F                 -    16 ltr 
     

 Overige    
 F         -    Minitrekker + kieper 5m3  F                 -    5,5 ltr 
 F         -    Minitrekker + bezem  F                 -    5,5 ltr 
 F         -    Trekker + bezem  F                 -    15 ltr 
 F         -    Trekker + becokieper 10 m3  F                 -    15 ltr 
 F         -    Trekker + waterwagen  F                 -    15 ltr 
 F         -    Dumper 15 m3  F                 -    32 ltr 

     
Dikgedrukt weergegeven is in gebruik bij Fronik Infra B.V. 
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4.  Gebieden met significant energieverbruik  

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

– Brandstofverbruik door materieel (kranen, shovels). (Traxx diesel) 
– Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (dienstwagens).  
 

In de onderstaande tabel is de verdeling over 2021 weergegeven. 

 
 
 
Uit het cirkeldiagram blijkt dat vooral de kranen, machines en de bedrijfsauto’s veel brandstof verbruiken. Wij 
kiezen er bewust voor om het verbruik van de diesel voor machines apart te vermelden als Traxx diesel. De 
Traxx diesel wordt voor alle groot materieel gebruikt, maar ook voor aggregaten en rioolpompen.   
 
De noemer diesel is alleen voor de bedrijfs- en personenauto’s.  
 
In 2020 hebben wij de CO2 Prestatieladdersysteem uitgebreid naar niveau 5. Er zijn diverse maatregelen 
ingezet om reductie te bewerkstelligen. We hebben continu contacten met collega- en onderaannemers om 
werkzaamheden te verduurzamen. In 2020 is gestart met de scope 3 analyse en dit heeft geleid tot het 
opstellen van de ketenanalyse. In 2021 zijn daadwerkelijk ook maatregelen genomen om CO2 te reduceren bij 
derden. Denk hierbij aan gezamenlijk inkopen van HVO diesel op projecten, dit heeft geresulteerd in een CO2 
reductie van ruim 80% binnen scope 3. Met reguliere diesel zou er 85.5 ton CO2 uitgestoten worden door 
onderaannemers, maar door de inzet van deze diesel heeft dit geresulteerd in een uitstoot van ongeveer 7 
ton. Door een intensieve samenwerking zijn afspraken gemaakt en heeft Fronik samen met diverse 
onderaannemers deze reductie ingezet. Door de enorme stijging van de diesel en de daaraan gekoppelde HVO 
prijzen, verwachten we niet dat de maatregelen in combinatie met onderaannemers verder voortgezet kunnen 
worden. Wel zullen wij continu onderzoeken op welke wijze deze reductie kan worden behaald in 
samenwerking met de ketenpartners. Jaarlijks wordt de voortgang van de doelstelling gerapporteerd in 
onderliggend beoordelingsverslag. Maatregelen voor scope 3 zijn opgenomen in de ketenanalyse. De directie 
is tevreden met de voortgang. 
 
 

2021

electriciteit

gas

traxx diesel

HVO

diesel

benzine
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Tijdens deze directiebeoordeling zijn het energiebeoordelingsverslag, periodieke rapportages en 
energiemanagement actieplan besproken. Onze vastgestelde doelstellingen liggen voornamelijk in 
categorie A van de maatregelenlijst, omdat deze doelstellingen realiseerbaar en realistisch zijn voor 
een bedrijf van onze omvang. Daar waar financiële middelen het toestaan, kunnen wij grotere 
stappen maken. De directie is tevreden over de genoemde maatregelen en de daardoor behaalde 
resultaten.  Vooralsnog wordt de doelstelling 3% reductie tov 2019 ruimschoots behaald. Deze 
doelstellingen zijn bereikt door de juiste investeringen in energiezuiniger apparatuur alsmede door 
een betere milieubewustheid.  
Door middel van toolboxmeetings en andere interne communicatie zoals publicatie op de website 
en rapportage in de Fronik Nieuwsbrief,  is de CO2 Prestatieladder onder de aandacht gebracht. Dit 
zal leiden tot bewustwording en CO2 reductie.  
 
SCOPE 1 
Diesel/benzineverbruik 
 

Energiestroom 2011 2015 2017 2018 2019 2020 

 
 
2021 

emissie % 
↓↑tov  
2020 

Scope 1                

Diesel (ltr) 55.064 35.678 23.018 24.551 24.053 20.618 26.868 ↑23,3 

Benzine (ltr) 10.239 9.866 7.506 7.967 11.537 9.730 8.730 ↓10,3 

Traxx Diesel (ltr) 43.625 89.845 62.749 30.370 42.400 30.591   19.307 ↓58,4 
↓36,8  HVO Diesel (ltr)     0 0 0 28.156   20.583 

 
Het diesel- en benzine verbruik voor de auto’s is ten opzichte van het voorgaande jaren gemiddeld gestegen,  
doordat de werken op een grotere afstand liggen van het kantoor.  
We hebben één auto vervangen en één auto toegevoegd aan het wagenpark.  
Het Traxx Diesel verbruik is t.o.v. 2020 sterk gedaald, doordat wij op één groot heel veel gebruik hebben 
gemaakt van HVO diesel.  Door de hogere prijs van HVO én doordat opdrachtgevers dit niet net zo goed 
waarderen als elektrisch rijden, verwachten wij niet deze daling van TRAXX gebruik voort te kunnen zetten.  
 
  
Gas- en elektra verbruik 
 

Energiestroom 2011 2015 2017 2018 2019 2020 2021 emissie % 
↓↑tov  
2020 

Scope 1         

Aardgas (m3) 10.921 6.270 6.796 6.843 6.750 8.714 6.965 ↓25,1 
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Heel 2020 is gemiddeld warmer geweest dan 2021. Ondanks dat de wintermaanden kouder geweest zijn 2020, 
heeft dit niet geleidt tot meer gebruik gas.   Er zijn geen aantoonbare pieken in het gebruik van airco (elektra) 
of verwarming (gas) geweest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
Bron http://www.weerstatistieken.nl/de-bilt/2021 
 
 
Kilometers gereden met privé auto 

Energiestroom 2011 2015 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 

emissie % 
↓↑tov  
2020 

Scope 2                

Kilometers 46.274 24.596 8.706 14.980 6.832 0 2.640 ↑100  

 
 
We hebben in 2021 één medewerkers die gebruikt hebben gemaakt van eigen auto.   
 
 
 
Overig 

 In de afgelopen periode is geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding. 
 Uitsluitingen: In het kantoor van Fronik is airconditioning aanwezig. CO2 emissies voortkomend uit 

airconditioning zijn echter niet opgenomen in de CO2-rapportage. Er zijn geen overige uitsluitingen. 
 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren: het meest recente Handboek CO2-prestatieladder 

zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de berekeningen binnen elke Periodieke Rapportage. 
De conversiefactoren zoals daar genoemd worden aangehouden. Voor een lijst met gebruikte 
conversiefactoren binnen dit verslag zie het Handboek 3.0. In het afgelopen jaar heeft geen opname van 
CO2 plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten. 

http://www.weerstatistieken.nl/de-bilt/2021
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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  Getroffen maatregelen in 2021 

 Zodra er vernieuwing nodig is in bedrijfswagenpark, zal er bij voorkeur gekozen worden voor auto’s met 
lagere uitstoot dan de auto die vervangen wordt. We oriënteren ons op 100% elektrisch personenvervoer 
en busjes. 

 We monitoren het gebruik van gasolie en diesel: er is een volledig beeld van het verbruik per auto of 
bedrijfsbus. 

 Door het verbruik maandelijks vast te leggen monitoren we gas en elektra: hierdoor zijn trends in het 
gebruik van verwarming en airco zichtbaar.  

 Via de nieuwsbrief wordt het personeel regelmatig op de hoogte gehouden van zaken die de CO2 
prestatieladder betreffen. Publicaties in 2021: juni, juli/aug, oktober/november, december/januari.  

 Aanschaf nieuwe Hybride Ford Kuga gekocht. De Kuga is een hybride auto met een euro 6 motor, die een 
uitstoot kent van 32 g/km CO2. Op jaarbasis scheelt dat en opzichte van de vorig auto een CO2 reductie 
van 14,25 ton CO2. 

 Nieuwe Giant wiellader met hoogwaardige milieuvriendelijke motoren, conform EU Stage V, welk zorgt 
voor laag brandstofverbruik, minder CO2 en Nox uitstoot.  Door katalysoren is er minder uitstoot van 
roetdeeltjes.  

 Iveco Daily trekker met Euro 6 motor en met adbleu en SCR katalysator.  
 

5.2  Planning maatregelen 
 
In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor de reductiemaatregelen beschreven.  
 

Maatregel Verant-woorde-
lijke 

Tijdsbestek Beschikbare 
middelen 

Start Gereed 

Campagne 
bewustwording 
reductie 
energieverbruik 
algemeen 

J.Fronik 
 

Doorlopend 1 pagina in 
nieuwsbrief 
ter 
beschikking 

01-03-14 doorlopend 

CO2 zuinigere 
voertuigen 

H. Koolmoes 
 

Doorlopend  € 500,00 01-03-14 doorlopend 

Band op spanning J.Fronik 
 

Doorlopend € 500,00 01-09-14 Doorlopend 

Onderzoek naar energie 
zuinig/elektrisch klein 
materieel  

H. Koolmoes Doorlopend € 750,00 01-10-19 Doorlopend 

Onderzoek naar 
alternatieve 
brandstoffen voor groot 
materieel  

J. Fronik  
Doorlopend 

€ 750,00 01-10-19 Doorlopend 
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6. Initiatieven 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 
Fronik Infra B.V. blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: 

 Vaktijdschrift Cobouw 
– Belangrijkste ontwikkelingen in de bouw; 
– Verschijnt 3 maal per week. 

 Bezoek van beurs/seminar Infratech 
– Ontmoetingsplaats voor de infrastructuur; 
– Twee-jaarlijks in januari. 

 Lidmaatschap branche-organisatie MKB Infra/inkoopcombinatie NICW: 
– Periodieke bijeenkomsten, themabijeenkomsten en actieve informatie vanuit de vereniging. 

 Lidmaatschap SKAO (nieuwsbrief) 
– Belangrijke ontwikkelingen inzake de CO2 prestatieladder. 

 Lidmaatschap KAM adviseur Nederland voor de initiatieven. 
 Diversen nieuwsbrieven van verschillende organisaties, die duurzaamheid in het algemeen nastreven.   

 
 

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 wordt 
deelgenomen en worden deze keuzes verklaard.  
 

 Doordat Algemeen Directeur René Fronik bestuurslid van MKB Infra en het SPG midden Nederland is 
heeft hij veel contacten met bedrijven die zeer actief bezig zijn met het reduceren van CO2  uitstoot. Door 
deze contacten ontstaat er een mogelijkheid van elkaar te leren hoe we minder CO2 kunnen uitstoten.  

 
 
6.3  Afgeronde initiatieven 

 Deelname op 21 mei 2021 en 21 oktober 2021 Initiatief Samen Slim besparen van KAM Adviseur 
Nederland 
 
  

6.4  Projecten met gunningsvoordeel 
 Zwanenburg, project voor gemeente Haarlemmermeer in Kinheim-Seevank.  Looptijd maart 2020 t/m juli 

2021 
 Paukenhof, project voor gemeente Zaanstad in Zaandijk. Looptijd september 21 t/m juli 22. 

 
 
6.5  Informatiebehoefte 

 Voor de start van het CO2-reductiepakket is informatie ingewonnen bij branchevereniging MKB Infra, bij 
inkooporganisatie NICW, bij diverse collega-bedrijven en bij onze adviseur Ferre Koopman (3PART). 
Daarnaast is onder andere de website van de beheerder van de CO2-prestatieladder, SKAO, geraadpleegd. 
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6.6  Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 
 
Ten aanzien van de CO2-Footprint en CO2-Prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende of 
preventieve maatregelen vastgesteld.  
 
6.7  Trainingen 
De volgende trainingen die zijn gevolgd in het kader van de CO2-Prestatieladder: 

 Inhoud eisen en consequenties van de ISO 14064 deel 1, 2 en 3 (DNV). 
 

 
De volgende trainingen zijn interessant om te volgen: 

 Werkplaats CO2; 
 Training Duurzaam Inkoopmanagement, duurzaam inkopen. 

 
 


