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2

1

INTENTIEVERKLARING

[bedrijf X]

Directeur [….] verklaart hierbij dat [bedrijf X] werkt aan het continu
verbeteren van de milieuprestatie.
Het bedrijf zal de maatregelen conform dit besparingsplan uitvoeren,
en/of andere aanvullende maatregelen.
Jaarlijks wordt [per vestiging] ten minste één nieuwe milieumaatregel
uitgevoerd.
Hiermee zal [bedrijf X] in 3 jaar of korter een milieuwinst bereiken
van tenminste 5% op de totale milieubelasting.
[ hogere ambities natuurlijk welkom ]

Datum:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam directeur:

…………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………………………………………………………………

3

2

INLEIDING

EN

KADER

Dit besparingsplan van [Bedrijf X] is opgesteld in het kader van het (aanvragen van het )
Milieubarometer Certificaat.
In dit besparingsplan wordt uitwerking gegeven aan milieudoelstellingen en worden zowel
behaalde reductie van de milieubelasting als toekomstige besparingen toegelicht.
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ALGEMENE

BEDRIJFSBESCHRIJVING

 Branche

: ………………………………………………………………………

 Vestigingen:
aantal en locatie(s) voor certificaat: ……………………………………………………………………..

 Aantal medewerkers

: ………………………………………………………………………

 Belangrijkste producten en diensten

: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Korte beschrijving van het bedrijfspand /-panden:


Bouwjaar:

 Type ruimten:
 Kantoren: …………………………………………………………………………………………………………………………
 Werkplaatsen: ……………………………………………………………………………………………………………………
 Opslag: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 Laboratorium: …………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4

ANALYSE

MILIEUBELASTING

4.1

ORGANISATORISCHE

GRENS

[Bij meerdere BV’s en/of vestigingen:]
Wij hebben ervoor gekozen het Milieubarometer Certificaat te behalen voor de onderstaande
vestigingen / BV’s. Dit betekent dat wij voor deze onderdelen van het bedrijf de
milieugegevens monitoren en een besparing realiseren:

[vestiging/BV]

[vestiging/BV]

…
4.2

REFERENTIEJAAR

Het gekozen referentiejaar voor het Milieubarometer Certificaat is [2010].
In de Milieubarometer is dit jaar ook ingesteld als referentiejaar.
[Indien u het referentiejaar anders kiest dan het eerste ingevulde jaar in de Milieubarometer,
geef dan hiervoor uw argumentatie.]
4.3

MILIEUBAROMETER

De Milieubarometer over [2011, 2012 en 2013] is ingevuld door

[naam, functie] ………………………………………………………

[naam, functie] ………………………………………………………



[Zie bijlage 1 van Handleiding Milieubarometer Certificaat voor beschrijving van verplichte en
vrijwillige invoergegevens. Zorg ervoor dat alle benodigde gegevens van alle
vestigingen/BV’s die u in paragraaf 4.1 heeft benoemd in de Milieubarometer staan.]
Van de gegevens die zijn ingevuld in de Milieubarometer, laten wij de onderstaande
certificeren. De bronnen van de ingevulde gegevens (nota’s, registraties, etc) zijn inzichtelijk
voor de auditor.
 [elektriciteitsverbruik]
 [gasverbruik]
 [water en afvalwater]
 [bedrijfsafval]
 [gevaarlijk afval]
 [zakelijk verkeer]
 ……
 ……
 ……
Belangrijkste milieuthema’s van het bedrijf
Hieronder is de taartgrafiek van de Milieumeter van [2013] weergegeven [per vestiging +
totaal].
[invoegen: taartgrafiek Milieumeter, inclusief verplichte en gekozen vrijwillige thema’s]
[Tip voor het maken van de taartgrafiek: Ga in uw Milieubarometer naar
Grafieken>Milieumeter. Zet in de legenda alle thema’s die niet meetellen voor het certificaat
uit (klik erop zodat ze grijs worden). Klik vervolgens op het staafje van het laatste jaar,
zodat dit een taartgrafiek wordt. Klik rechts op het pijltje om het plaatje te downloaden en in
dit document te plakken.]
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Uit de Milieubarometer blijkt dat de belangrijkste milieuthema’s van [bedrijf X] zijn:
 1:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toelichting oorzaken milieubelasting
De milieubelasting van de belangrijkste milieuthema’s wordt veroorzaakt door de volgende
bedrijfsactiviteiten:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4

ABSOLUTE

/

RELATIEVE

MILIEUMETER

De gekozen Milieumeter voor het Milieubarometer Certificaat is de absolute Milieumeter.
Of
De gekozen Milieumeter voor het Milieubarometer Certificaat is de relatieve Milieumeter op
basis van ….(keuze uit fte/ productie-eenheid/ m2 vloeroppervlak)
We kiezen voor de relatieve Milieumeter gevallen vanwege
…………………………………………………………… .
[Zie paragraaf 2.2.2 van Handleiding Milieubarometer Certificaat.]
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BEHAALDE REDUCTIE
TOELATINGSAUDIT

VOOR

In onderstaande grafiek is de milieubelasting van ons bedrijf van de jaren [2010, 2011, 2012
en 2013] weergegeven, met [2010] als referentiejaar. [per vestiging + totaal]
[invoegen: Milieumeter]
[Tip: Zet eerst in de legenda alle thema’s die niet meetellen voor het certificaat uit (klik erop
zodat ze grijs worden). Zorg dat het referentiejaar goed is ingesteld en de juiste jaren zijn
aangevinkt. Selecteer de juiste vergelijkingsbasis (die u heeft benoemd in paragraaf 4.5)
met ‘Grafiek per’. Download vervolgens het plaatje en plak ‘m hier.]
De Milieumeter laat zien dat de milieubelasting van het laatste jaar [X]% gedaald is ten
opzichte van het referentiejaar.
[De eis is minimaal 5% reductie in 3 jaar of korter]
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6

REDUCTIEPLAN

6.1

INLEIDING

REDUCTIEPLAN

[2014

T/M

2016]

Onderstaand reductieplan is een overzicht van geselecteerde maatregelen die [bedrijf X] van
plan is uit te voeren in de komende drie jaar. Ieder jaar wordt (in iedere vestiging)
tenminste 1 maatregel uitgevoerd.
In onderstaande tabel is de planning van maatregelen en verwachte besparing samengevat.
Jaar
2014
2015
2016
Totaal

Maatregel
1, 3 & 6
2
4&6

Besparing (%)
X%
X%
X%
X%

Tezamen zullen de maatregelen leiden tot een milieuwinst van [X]% op de totale
milieubelasting (van alle vestigingen samen).
[Eis: minimaal 5% milieuwinst in de komende 3 jaar. Dus als u in 2014 uw
Milieubarometer Certificaat behaalt, moet de milieubelasting in 2016 minimaal 5%
zijn gedaald ten opzichte van 2013.]
[Tip: Gebruik voor keuze van rendabele maatregelen het tabblad Maatregelen in de
Milieubarometer of www.duurzaamMKB.nl.]
6.2

MAATREGEL

1

Beschrijf per maatregel:
 Wat is de maatregel?
 Verwachte milieuwinst (%) en op welk thema
 Wanneer wordt de maatregel uitgevoerd?
 Wie binnen het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering?
[Tip voor inschatten % milieuwinst, bijvoorbeeld voor het vervangen van lampen: Bepaal de
energiebesparing van de maatregel (b.v. 500 kWh). Kopieer in het tabblad Beheer het
laatste jaar (jaar x+1). Vul in deze kopie het lagere elektriciteitsverbruik in (x–500 kWh) en
bekijk in de Milieumeter welk effect dit heeft op de milieubelasting (vergelijk jaar x en jaar
x+1)].
6.3

MAATREGEL

2

6.4

MAATREGEL

3

6.5

MAATREGEL

4

6.6

MAATREGEL

5

6.7

MAATREGEL

6

6.8

MAATREGEL

...
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7

VOORTGANGSVERSLAG
HER-AUDIT

T.B.V.

1

E

[Dit hoofdstuk invullen en opsturen 1 jaar na de toelatingsaudit, ten behoeve van
de 1e her-audit. Zie paragraaf 2.2.4 van de Handleiding Milieubarometer Certificaat
voor de eisen.]
Het afgelopen jaar zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:
1. 2. 3. 4. –
5. –
6. –
De vereiste gegevens van het afgelopen jaar [2014] zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In
onderstaande grafiek is de milieubelasting van ons bedrijf van de jaren [2010 t/m 2014]
weergegeven, met [2010] als referentiejaar.
[invoegen: Milieumeter met alle jaren vanaf referentiejaar, per vestiging + totaal]
Uit de Milieumeter blijkt dat de totale milieubelasting van het afgelopen jaar [2014] met X%
gedaald is ten opzichte van 2013.
De daling van de milieubelasting is gelijk aan of groter dan de verwachting zoals in het
reductieplan (paragraaf 6.1) is opgenomen.
OF
De daling van de milieubelasting is kleiner dan de verwachting zoals in het reductieplan
(paragraaf 6.1) is opgenomen. Oorzaken:

….

….
[Indien nodig:]
Om toch de reductie van 5% in 3 jaar te kunnen halen, nemen wij de volgende aanvullende
maatregelen:
Jaar
2015
2016
Totaal 2014-2016

Maatregelen

Besparing (%)
X%
X%
X%

Beschrijf per maatregel:
 Wat is de maatregel?
 Verwachte milieuwinst (%) en op welk thema
 Wanneer wordt de maatregel uitgevoerd?
 Wie binnen het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering?
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VOORTGANGSVERSLAG
HER-AUDIT

T.B.V.

2

E

[Dit hoofdstuk invullen en opsturen 2 jaar na de toelatingsaudit, ten behoeve van
de 2e her-audit. Zie paragraaf 2.2.4 van de Handleiding Milieubarometer Certificaat
voor de eisen.]
Het afgelopen jaar zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:
1. 2. 3. 4. –
5. –
6. –
De vereiste gegevens van het afgelopen jaar [2015] zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In
onderstaande grafiek is de milieubelasting van ons bedrijf van de jaren [2010 t/m 2015]
weergegeven, met [2010] als referentiejaar.
[invoegen: Milieumeter met alle jaren vanaf referentiejaar, per vestiging + totaal]

Uit de Milieumeter blijkt dat de totale milieubelasting van het afgelopen jaar [2015] met X%
gedaald is ten opzichte van 2013.
De daling van de milieubelasting is gelijk aan of groter dan de verwachting zoals in het
reductieplan (paragraaf 6.1) is opgenomen.
OF
De daling van de milieubelasting is kleiner dan de verwachting zoals in het reductieplan
(paragraaf 6.1) is opgenomen. Oorzaken:

….

….
[Indien nodig:]
Om toch de reductie van 5% in 3 jaar te kunnen halen, nemen wij de volgende aanvullende
maatregelen:
Jaar
2016
Totaal 2014-2016

Maatregelen

Beschrijf per maatregel:
 Wat is de maatregel?
 Verwachte milieuwinst (%) en op welk thema
 Wanneer wordt de maatregel uitgevoerd?
 Wie binnen het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering?
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Besparing (%)
X%
X%

