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1 Management samenvatting 
Dit CO2 jaarplan beschrijft de doelstellingen voor de periode 2021-2025 van Dynniq Energy. Dit 

document bouwt voort op de CO2 Jaarplan rapportage voortgang doelstellingen 2021 2025. Dit CO2 

jaarplan beschrijft alleen de doelstellingen voor de periode 2021-2025 van Dynniq Energy. In de tabel 

hieronder zijn alle reductiedoelstellingen 2021 - 2025 samengevat weergegeven. De doelstellingen 

zullen in de rest van dit document uitgebreid worden toegelicht.  

Nr 
Norm 
eis 

Doelstelling 
Beoogde reductie per jaar Realisatie 2021 

2021-1 2.B.1

Nieuw aangeschafte 

leaseauto’s hebben 

energielabel A, B of C 

vanaf 2022 

In 2022 moet 100% van de nieuw aangeschafte leaseauto’s 

energielabel A,B of C hebben. In 2022 wordt dit in het 

leaseregeling vastgelegd. Door alleen leaseauto’s aan te schaffen 

die zuinig zijn in het brandstofgebruik is het de bedoeling dat de 

CO2-uitstoot van de leaseauto’s verminderd.  

Doelstelling is vastgelegd is 

de leaseregeling 

2021-2 2.B.1

Alle medewerkers 

hebben in 2025 een 

online training nieuwe 

rijden gevolgd 

Eind 2025 moeten alle medewerkers een online training nieuwe 

rijden gevolgd. In 2022 wordt deze training opgezet. Waarna 

jaarlijks minimaal 20% van de medewerkers deze moet hebben 

gevolgd. Een aangepaste rijstijl kan leiden tot een besparing van 

5% tot 15% op het brandstofgebruik en daarmee de CO2-uitstoot 

van de leaseauto’s. 

Online training nog niet 

geïmplementeerd, streven 

2022 

2021-3 2.B.1

In 2025 is minimaal 

10% van het wagenpark 

elektrisch of hybride 

Eind 2025 moet minimaal 10% van het wagenpark elektrisch of 

hybride zijn. In 2021 wordt dit in de leaseregeling vastgelegd. 

Waarna jaarlijks minimaal 2% van wagenpark elektrisch of 

hybride moet zijn. Door elektrisch of hybride leaseauto’s aan te 

schaffen die is het de bedoeling dat CO2-uitstoot van de 

leaseauto’s wordt gereduceerd. Huidige aantal elektrische auto 

staat nu op 12,5%  

2% van het wagenpark is 

elektrisch in 2021. Hiermee 

is de doelstelling voor 2021 

gehaald. 

2021-4 2.B.2

De vaste aansluitingen 

(kantoorlocaties) 

overschakeling op 

groene stroom (scope 

2) 

In 2021 wordt zal de nieuwe locatie in Moordrecht worden 

betrokken. Op deze locatie zal groene stroom worden ingekocht. 

Wanneer in 2022 de ander locaties zijn gesloten zal 100% van de 

CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van elektriciteit op de 

kantoorlocaties zijn gereduceerd. In 2022 zal er onderzoek 

worden gedaan  naar de juist gecertificeerde organisatie voor het 

leveren van groen stroom. 

Op de locatie Moordrecht 

wordt er nog geen gebruik 

gemaakt van groene stroom. 

Hiermee is de doelstelling 

nog niet gehaald. De 

planning is om dit in 2023 

toe te passen. 

2021-5 3.B.1

Geen gebruik van 

aardgas op de 

kantoorlocaties (scope 

1) 

In 2021 gaat Dynniq Energy kantoorlocaties Barendrecht en 

Nieuwegein verlaten en haar activiteiten samenvoegen in 1 

locatie in Moordrecht, welke geen gebruik maakt van aardgas. In 

2021 zal er dus nog wel aardgasgebruik zijn op de huidige 

locaties. In 2022 wordt er geen aardgas gebruikt op de 

kantoorlocatie en is er dus geen CO2-uitstoot meer als gevolg van 

het gebruik van aardgas. 

De kantoorlocaties 

Barendrecht en Nieuwegein 

zijn in de eerste helft van 

2021 verlaten en haar 

activiteiten samenvoegen in 1 

locatie in Moordrecht, welke 

geen gebruik maakt van 

aardgas. Hiermee is de 

doelstelling gehaald. 

2021-5 4.B.1

Liander 

Meterwisselingen met 

inpandige saneringen 

moet CO2 uitstoot 

reductie van 35% 

leveren, uitgedrukt in 

kg CO2-uitstoot per 

meterwissel in 2022  

Dynniq Energy heeft voor dit project berekend dat een 

combinatie van gericht geografisch werven van capaciteit en de 

juiste keuze voor het logistieke concept zorgt voor een reductie 

van ten minste 35% CO2-uitstoot. De reductie wordt 

hoofdzakelijk verkregen door het terugbrengen van het aantal 

woon-werk-kilometers door monteurs. 

De doelstelling voor 2021 is net 

gehaald met 36%. De 

berekeningen zijn zichtbaar 

in de voorgangsrapportage 

Scope 3 Ketenanalyse 
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2 Inleiding 
Dit CO2 jaarplan beschrijft de doelstellingen voor de periode 2021-2025 van Dynniq Energy. De 

verantwoording van de voortgang is opgenomen Energiebeoordelingsverslag inclusief emissie-

inventaris Dynniq Energy en het Excel document totaal energiestromen en CO2 emissie. Dit document 

is opnieuw opgezet en bevat alleen informatie van Dynniq energy. Dit CO2 jaarplan beschrijft alleen 

de doelstellingen voor de periode 2021-2025 van Dynniq Energy 

Onderstaande grafiek toont CO2-uitstoot van Dynniq Energy sinds 2018. De kolommen schuiven met 

een half jaar verder in de tijd. Echter, in elke kolom is steeds een periode van een jaar weergegeven, 

om de seizoensgebonden invloeden tussen de perioden te beperken. Sinds het 2018 is de CO2-

uitstoot van Dynniq Energy met bijna 17% gedaald.  Als referentiejaar voor de doelstellingen voor de 

periode 2021-2025 wordt 2019 genomen. Omdat 2020 door de Covid 19 crisis niet een 

representatief jaar is. Uit de verdeling in de onderstaande grafiek komt naar voren dat het kantoor 

en de leaseauto’s verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de CO2-uitstoot van Dynniq 

Energy. Door de verzelfstandiging van Dynniq Energy en de verhuizing halverwege het jaar van twee 

panden (Nieuwegein en Barendrecht) naar de nieuwe locatie in Moordrecht is het energie verbruik 

bijna met 50% gedaald.  

 

 

Figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 -footprint totaal (ton)
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Dit document geeft invulling aan de normelementen in tabel 3-1. 

Nr 
 

Normeis 
 

2.B.1. Het bedrijf heeft een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd 
voor de projecten. 

2.B.2. Het bedrijf heeft een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene 
stroom en heeft maatregelen benoemd voor de projecten. 

3.B.1. Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten 
opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een 
vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in 
de projecten.  

4.B.1. Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 analyses uit 4.A.1, CO2 -reductiedoelstellingen geformuleerd of bedrijf 

heeft voor scope 3, op basis van 2 materiële GHG-genererende (ketens van) activiteiten CO2 -reductiedoelstellingen 
geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen 
zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde 
termijn. *Voor kleine organisaties geldt voor eis 4.B.1 ‘op basis van 1 ketenanalyse of keten van activiteiten een CO2-
reductiedoelstelling geformuleerd’ 

5.B.1 Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van de analyses uit 5.A.2 een strategie* en CO₂-reductie-doelstellingen 
geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen 
zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde 
termijn. 

5.B.2 De organisatie rapporteert minimaal 2x per jaar haar emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO₂-emissies 
(intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor de organisatie en de projecten 

5.B.3 Het bedrijf slaagt erin de reductiedoelstellingen te realiseren 

Tabel 1 

Algemene opmerkingen aangaande de doelstellingen vanuit Directie Dynniq Energy.: 

▪ De doelstellingen zijn zowel ten behoeve van energie- als CO2-reductie. 

▪ De scope 3-analyse is gerapporteerd in de rapportage met betrekking tot de ketenanalyses. 

▪ Bedrijfsdoelstellingen zijn input voor projectdoelstellingen. Het project kan ook relevante eigen 
projectdoelstellingen opstellen. 
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3 Doelstellingen 2021-2025  
Doelstelling 2021-1 

Nieuw aangeschafte leaseauto’s hebben energielabel A,B of C vanaf 2022 

Vereiste 2.B.1 

Scope De doelstelling is van toepassing op: Dynniq Energy 

Referentie Als referentieperiode wordt periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

gebruikt. Meetmethode Overzicht van wagenparkbeheer 
Beoogde reductie per 

jaar: 

In 2022 moet 100% van de nieuw aangeschafte leaseauto’s energielabel A,B of C hebben. 

In 2022 wordt dit in het leaseregeling vastgelegd. Door alleen leaseauto’s aan te schaffen 

die zuinig zijn in het brandstofgebruik is het de bedoeling dat de CO2-uitstoot van de 

leaseauto’s verminderd. 

Voortgang Doelstelling is vastgelegd is de leaseregeling  

Plan van Aanpak In 2021 in de leaseregeling vastleggen dat er alleen gekozen mag worden 

leaseauto’s met energielabel A,B of C  

 

Doelstelling 2021-2 

Alle medewerkers hebben in 2025 een online training nieuwe rijden gevolgd 

2.B.1 2.B.1 

De doelstelling is van 

toepassing op: 

Dynniq Energy 

De doelstelling is van toepassing op: Dynniq Energy 

Als referentieperiode 

wordt periode 1 

januari 2019 t/m 31 

december 2019 

gebruikt. 

Als referentieperiode wordt periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

gebruikt. Meetmethode In een online leerplatform 

Beoogde reductie per 

jaar 

Eind 2025 moeten alle medewerkers een online training nieuwe rijden gevolgd. 

In 2021 wordt deze training opgezet. Waarna jaarlijks minimaal 20% van de 

medewerkers deze moet hebben gevolgd. Een aangepaste rijstijl kan leiden tot 

een besparing van 5% tot 15% op het brandstofgebruik en daarmee de CO2-

uitstoot van de leaseauto’s. 

 

 

 

Voortgang In Q2 van 2022 is samen met de Mark Mortier de projectmanager gekeken naar 

een goede training over het rijgedrag. Een veelbelovende training van PlusPort 

B.V. (customersupport@plusport.com) was echter zeer teleurstellend. Veel 

opendeuren, belerend en irritant voor de lezer. Om een gedragswijziging 

teweeg te brengen is een webcursus niet toereikend. Wij hebben besloten dit 

niet door te voeren. Online training nog niet geïmplementeerd, streven 2022 

Plan van Aanpak Geschikte online training zoeken, en deze vervolgens beschikbaar stellen via 

Dynniq plaza. 

  

  

mailto:customersupport@plusport.com
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Doelstelling 2021-3 

In 2025 is minimaal 10% van het wagenpark elektrisch of hybride  

Vereiste 2.B.1. 

Scope De doelstelling is van toepassing op: Dynniq Energy 

Referentie Als referentieperiode wordt periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

Meetmethode Aantal elektrische en hybride auto’s / totaal aantal auto’s 

Beoogde reductie per 

jaar 

Eind 2025 moet minimaal 10% van het wagenpark elektrisch of hybride zijn. In 

2021 wordt dit in de leaseregeling vastgelegd. Waarna jaarlijks minimaal 2% 

van wagenpark elektrisch of hybride moet zijn. Door elektrisch of hybride 

leaseauto’s aan te schaffen die is het de bedoeling dat CO2-uitstoot van de 

leaseauto’s wordt gereduceerd. 

Meting In 2021 heeft Dynniq Energy 4 elektrische auto’s in gebruik dat is bijna 6% van 

het totale aantal auto’s. 

Voortgang 6% van het wagenpark is elektrisch in 2021. Hiermee is de doelstelling voor 

2021 gehaald. 

Plan van Aanpak In de leaseregeling stimuleren om te kiezen voor een elektrisch of hybride 

voertuig 

 

Doelstelling 2021-4 

De vaste aansluitingen (kantoorlocaties) overschakeling op groene stroom (scope 2) 

Vereiste 2.B.2. 

Scope De doelstelling is van toepassing op: Dynniq Energy 

Referentie Als referentieperiode wordt periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

Meetmethode Aantoonbaar bewijs dat de ingekochte groene stroom voldoet aan de eisen die 

door de SKAO daaraan zijn gesteld in het handboek CO2-prestatielkadder 3.1 

Beoogde reductie per 

jaar 

In 2021 wordt zal de nieuwe locatie in Moordrecht worden betrokken. Op deze 

locatie zal groene stroom worden ingekocht. Wanneer in 2022 de ander 

locaties zijn gesloten zal 100% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het 

gebruik van elektriciteit op de kantoorlocaties zijn gereduceerd.  

Meting In 2019 heeft Dynniq Energy een locatie in Barendrecht en een locatie in 

Nieuwegein in gebruik. Referentiegegevens over 2019 vastgesteld op 212.573 

kWh, wat 138 ton CO2-uitstoot veroorzaakt. 

Voortgang Op de locatie Moordrecht wordt er nog geen gebruik gemaakt van groene 

stroom. Hiermee is de doelstelling nog niet gehaald. De planning is om dit in 

2023 toe te passen. 

Plan van Aanpak Dynniq Energy gaat met haar energieleverancier in overleg om groene stroom 

in te kopen dat voldoet aan de eisen die door de SKAO daaraan zijn gesteld in 

het handboek CO2-prestatielkadder 3.1 

Onder groene stroom wordt elektriciteit verstaan die is opgewekt door zon, 

wind, water of biomassa. In de Ladder zijn twee zaken voor groene stroom 

belangrijk: additionaliteit en aantoonbaarheid met Garanties van Oorsprong 

(GVO’s). 
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Doelstelling 2021-5 

Geen gebruik van aardgas op de kantoorlocaties (scope 1) 

Vereiste 3.B.1 

Scope De doelstelling is van toepassing op: Dynniq Energy 

Referentie Als referentieperiode wordt periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

Meetmethode Meters van de kantoorlocaties 

Beoogde reductie per 

jaar 

In 2021 gaat Dynniq Energy kantoorlocaties Barendrecht en Nieuwegein 

verlaten en haar activiteiten samenvoegen in 1 locatie in Moordrecht, welke 

geen gebruik maakt van aardgas. In 2021 zal er dus nog wel aardgasgebruik zijn 

op de huidige locaties. In 2022 wordt er geen aardgas gebruikt op de 

kantoorlocatie en is er dus geen CO2-uitstoot meer als gevolg van het gebruik 

van aardgas. 

Meting In 2019 heeft Dynniq Energy een locatie in Barendrecht en een locatie in 

Nieuwegein in gebruik. Referentie gegevens over 2019 vastgesteld op 47.147 

nm3 aardgas wat 89,1 ton CO2-uitstoot veroorzaakt. 

 Voortgang De kantoorlocaties Barendrecht en Nieuwegein zijn in de eerste helft van 2021 

verlaten en haar activiteiten samenvoegen in 1 locatie in Moordrecht, welke 

geen gebruik maakt van aardgas. Hiermee is de doelstelling gehaald. 

Plan van Aanpak In 2021 wil Dynniq Energy kantoorlocaties Barendrecht en Nieuwegein 

verlaten en haar activiteiten samenvoegen in 1 locatie in Moordrecht De 

nieuwe locatie is heel energiezuinig en heeft een A++ energielabel. De 

aluminium kozijnen zijn voorzien van HR++ isolatieglas. Tevens is een 

warmtepomp geïnstalleerd voor vloerverwarming bedrijfshal en 

luchtverwarming. Er wordt geen gebruik gemaakt van aardgas op de nieuwe 

locatie. 

  

Doelstelling 2021-6 

Liander Meterwisselingen met inpandige saneringen moet CO2 uitstoot reductie van 35% leveren, 

uitgedrukt in kg CO2-uitstoot per meterwissel in 2021 

Vereiste 4.B.1 

Scope De doelstelling is van toepassing op: Dynniq Energy 

Referentie Als referentieperiode wordt periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 

Meetmethode Per monteur wordt het aantal km en CO2 uitstoot per succesvol adres per dag 

geregistreerd 

Beoogde reductie per 

jaar 

Het project Lander Meterwisselingen met inpandige saneringen moet CO2 

uitstoot reductie van 35% leveren, uitgedrukt in kg CO2-uitstoot per 

meterwissel in 2021. 

Meting Voortgangsrapportage Scope3 ketenanalyse, Meterwissel en inpandige 

sanering 2021 & 2022 

Voortgang Doelstelling gerealiseerd  

Plan van Aanpak Zie ketenanalyse meterwissel Liander Meterwissel en inpandige sanering 2021 

& 2022 

 


