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Inleiding 
Voor u ligt het openbare milieuplan van “Van der Spek Vianen BV” – 2021-2024. Dit plan bevat doelstellingen en acties die 
voor de komende jaren worden beschreven. 
 
Van der Spek Vianen BV is een handelsmaatschappij en verkoopt, least en verhuurt bouwmachines en 
grondverzetmachines. Dit wordt ondersteund door een uitgebreide werkplaats en een goed uitgeruste servicedienst. Van 
der Spek Vianen BV is gevestigd aan De Limiet in Vianen. 
Van der Spek Vianen BV is lid van de BMWT (Brancheorganisatie van importeurs en/of fabrikanten van bouwmachines, 
magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel). 

Analyse van de milieubelasting 
Van de volgende milieuthema’s registreren wij de gegevens: 

 Elektriciteitsverbruik 
 Aardgasverbruik 
 Water & afvalwater 
 Afval slibvanger 
 Bedrijfsafval: papier & karton; oud ijzer; hout; restafval 
 Gevaarlijk afval: afgewerkte olie; vervuilde emballage 
 Woon-werkverkeer: personenwagen (eigen vervoer), bromfiets en OV 
 Zakelijk verkeer: personenwagen, bestelwagen, vliegtuig 
 Verbruik eigen mobiele werktuigen 

De gegevens worden bijgehouden in de milieubarometer, waaruit de analyse wordt gehaald. 

Milieubarometer 
De Milieubarometer berekent op basis van de ingevulde gegevens zoals kWh elektriciteit, liters 
brandstof en kg afval de milieubelasting van de bedrijfsvoering. De omrekening naar 
milieubelasting is op basis van de schaduwprijs-methodiek. Hierin worden kosten toegekend aan 
milieueffecten zoals broeikaseffect, verzuring en vermesting. 

Renovatie 
Door toepassing van de Milieubarometer en de hieruit afgeleide rapportage is te herleiden dat het gebruik van gas voor 
verwarming, meer dan gehalveerd is.  
Ons gerenoveerde bedrijfsgebouw heeft een positieve bijdrage in dit proces. 
Mede daardoor zullen we ook de komende jaren blijven investeren in besparende en minder belastende maatregelen 
waardoor onze milieubelasting steeds verder ingeperkt wordt. 
Daarnaast worden voortdurend stappen ondernomen om het gebruik van milieugevaarlijke stoffen terug te brengen. 

Maatregelen waar we al stappen mee maken 
 Onderdelen worden door groepagediensten naar de servicemonteurs in het land vervoerd, zodat zo weinig 

mogelijk onnodige kilometers gemaakt hoeven te worden 
 Toepassen van slimme verlichting 
 De verlichting in het gehele bedrijf is uitgevoerd in LED 
 Temperatuurinstellingen en regeling van afstemmen op gebruik 
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Doelstellingen* 
Voor de komende jaren heeft Van der Spek de volgende doel ingenomen. 

Doel 1, Onze milieubelasting ingrijpend verlagen met als doel in 2030 te zitten op maximaal 30% ten opzichte van 2017. 

 
 
Doel 2, De uitstoot van CO2 terugdringen naar maximaal 250 ton in 2030. 
 

 
 
Doel 3, Het aandeel van het zakelijke verkeer verlagen tot maximaal 30% ten opzichte van 2017. 
 

 
 
Vooral de toename van EV-voertuigen,  het toepassen van alternatieve brandstoffen en stookwijzen zullen ons hierbij 
helpen. 
 
 
Naast bovenstaande actiepunten proberen we doorlopend te zoeken naar mogelijkheden.  
Ons uiteindelijke doel zal energieneutraal zijn. 
Om dit te bereiken zoeken we hierin ook aansluiting bij onze partners, klanten en leveranciers. 
 
 
 
 

 

* Als basis voor deze doelstellingen staat het jaar 2017 


