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Sinds begin 2016 jaar is Kragten gecertificeerd voor ISO 14001. Kort gezegd gaat deze
norm, zoals we weten, over het beheersen en verbeteren van de effecten op het milieu door
onze bedrijfsvoering.
In dit informatiebulletin gaan we in op nieuwe ontwikkelingen en blikken we terug naar
2020.

ISO 14001

CO2-PRESTATIELADDER
In 2020 heeft op milieugebied de nadruk gelegen op het behalen van het CO2-bewustcertificaat, beter bekend als de CO2-prestatieladder.
De CO2-prestatieladder mag met recht een (her)nieuw(d)e ontwikkeling binnen Kragten
worden genoemd. Nadat we in 2015 afscheid hadden genomen van de
CO2-prestatieladder door te kiezen voor ISO14001 is er in 2020 toch voor gekozen om
de CO2-prestaties van Kragten opnieuw te laten certificeren. Aanleiding hiervoor was een
signaal uit de markt. Bij diverse partijen is een gunningsvoordeel te behalen door certificering
van de CO2-prestatieladder.
Aangezien CO2-reductie past binnen de duurzaamheidsgedachte van Kragten is in 2020 vol
ingezet om deze certificering te behalen.

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. De
eerste drie niveau’s zijn gericht op de uitstoot van de eigen organisatie. Niveau 4 en 5
richten zich op de CO2-uitstoot in de keten en de sector.
De eisen voor certificering komen voort uit 4 invalhoeken:

A - INZICHT

HET VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE ENERGIESTROMEN EN DE CO2-FOORPRINT

B - REDUCTIE

HET ONTWIKKELEN VAN AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN VOOR CO2-REDUCTIE

C - TRANSPARATIE

STRUCTURELE COMMUNICATIE OVER HET CO2-BELEID

D - PARTICIPATIE

DEELNAME AAN INITIATIEVEN IN DE SECTOR OP HET GEBIED VAN CO2-REDUCTIE

Met trots kunnen we mededelen dat Kragten op 17 december 2020 het CO2-bewust
certificaat niveau 3 heeft behaald en aansluitend op 25 maart 2021 CO2-bewust
certificaat niveau 5.
Mocht je vragen hebben over de CO2-prestatieladder, dan kun je je richten tot Lucas
Hemelaar.

RESULTATEN ENERGIEPRESTATIES 2020
De afgelopen jaren waren jullie gewend dat in dit bulletin verslag werd gedaan van de
energieprestaties van Kragten.
De rapportage van de energieprestaties is vanaf het volledige verslagjaar 2020
nu overgeplaatst naar het CO2-informatiebulletin dat in het kader van de CO2prestatieladder halfjaarlijks wordt gepubliceerd, zowel intern (intranet) als extern (internet).
Zodra het CO2-informatiebulletin over 2020 wordt gepubliceerd, zullen jullie hierover
worden bericht.

ENERGIELABELS
In het Bouwbesluit 20212 is een verplichting opgenomen dat elk (zelfstandig)
kantoorgebouw per 1 januari 2023 moet beschikken over minimaal energielabel C.
Om aan deze verplichting te kunnen voldoen is eerst inzicht benodigd in het huidige
energielabel van de kantoorpanden. Eind 2020 zijn voor de kantoorpanden in Herten de
energielabels vastgesteld:

SCHOOLSTRAAT 18 (WOONBOERDERIJ)

ENERGIELABEL C

SCHOOLSTRAAT 8 (NIEUWBOUW)

ENERGIELABEL B

Het voormalige gemeentehuis is uitgezonderd van de verplichting uit het Bouwbesluit omdat
het hier een gemeentelijk monument betreft.
Voor het pand aan de Hambakenwetering 5 in Den Bosch is reeds in 2013 een
energielabel afgegeven. Dit pand heeft energielabel A. Voor de nieuwbouw in Den Bosch
zetten we ook minimaal hier op in.
We voldoen hiermee dus al aan de verplichting uit het Bouwbesluit 2012 die per 1 januari
2023 geldt.

ZONNEPANELEN
Het jaar 2020 is ook het jaar dat de voorbereidingen zijn getroffen voor het plaatsen van
zonnepanelen op de daken van de kantoorpanden van Kragten in Herten. Eind 2019 was
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) reeds een SDE-subsidie (SDE:
Stimulering Duurzame Energieproductie) verleend.
In het voorjaar van 2021 worden in totaal 114 zonnepanelen geplaatst, goed voor circa
43.000 kWh/jaar aan duurzaam opgewerkte stroom. Ook voor de nieuwbouw in Den
Bosch kiezen we voor zonnepanelen.

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG
Tot slot: ons milieubeleid en onze inzet op duurzaamheid is onderdeel van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen van Kragten. Hierover wordt verslag gedaan
in ons Maatschappelijk Jaarverslag. Zodra het maatschappelijk milieujaarverslag 2020
beschikbaar is, wordt dit voor iedereen toegankelijk gemaakt via www.kragten.nl/mvo
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