Graag informeren wij jullie over de voortgang van de CO2
Prestatieladder binnen onze bedrijven; Aannemingsbedrijf Verboon
Maasland B.V. en Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V./Reductum.
De rapportage cijfers over de eerste 6 maanden van 2019 zijn bekend.
Over de eerste 6 maanden van 2019 bedroeg de CO2 uitstoot 2.286 ton. In vergelijking met de 1e 6
maanden van 2018 is dit een klein verschil, toen zaten we op 2.274 ton. Op basis van de uitkomsten over
het gehele jaar 2018, verwachten we eind 2019 op dezelfde uitstoot uit te komen als in 2018.
Wanneer we de 1e 6 maanden van beide jaren naast elkaar zetten, zien we de volgende verschillen.
SCOPE 1
Aardgas
Acetyleen
Propaan
Schone benzine
Diesel
Pers. Wgns benzine
Pers. Wgns
diesel
Bestelwagens
Diesel
Vrachtwagens
Diesel
Binnenvaart

THEMA
Verwarming
Lasmiddelen
Verwarming
Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen
Zakelijk verkeer
Zakelijk verkeer

Uitstoot 1e 6
Uitstoot 1e 6
maanden 2019 maanden 2018
19.8 ton
16.0 ton
0.000357 ton
0.0880 ton
1.49 ton
1.63 ton
7.53 ton
7.4 ton
1.180 ton
865 ton
2.1 ton
1.26 ton
43.8 ton
111 ton

Zakelijk verkeer

59.0 ton

53.4 ton

Goederen vervoer

667 ton

758 ton

Baggeren/goederen
Vervoer
SCOPE 2

266 ton

447 ton

59.6 ton
-19.8 ton
2.286 ton

27.3 ton
13.1 ton
2.274 ton

Elektriciteit*
Groene stroom
TOTAAL

Gedurende het 2e half jaar van 2019 verwachten we dat de omzet zich op dezelfde wijze ontwikkelt als in
2018. Tot op heden hebben we nog geen projecten aangenomen op basis van CO2 gunningsvoordeel.
De komende maanden gaan we vooral aan de slag met de voorbereidingen voor trede 5. Ook zijn we druk
bezig met het beoordelen van een tweetal nieuwe computersystemen. Ons huidige systeem is verouderd
en sluit niet meer aan bij de moderne tijd. Het nieuwe systeem moet ons ook verder gaan helpen bij de
registratie van alle gegevens die nodig zijn om de CO2 basis gegevens boven water te krijgen en goed te
registreren. Dit voorkomt in de toekomst veel handmatig uitzoekwerk en geeft een tijdsbesparing. Hierin is
jullie hulp zeker noodzakelijk omdat we ook meer van jullie gaan eisen bij het vastleggen van de gegevens.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
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