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CO2-EMISSIES EN -REDUCTIEDOELSTELINGEN
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INLEIDING

Dit document omvat de voortgangsrapportage van Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert
B.V. over haar energieprestaties in 2020.
Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert communiceert in deze rapportage over haar
energiebeleid, de reductiedoelstellingen, de reductiemaatregelen, mogelijkheden voor individuele
bijdragen, het huidige energieverbruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.
Het betreft de emissie-inventaris van scope 1 en 2 gerelateerde CO₂-emissies, alsmede de
vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de betreffende projecten.
Voor de totstandkoming worden dezelfde rekenmodellen en aannames gebruikt als van het
referentiejaar 2019, waardoor de uitkomsten op de juiste wijze zijn te interpreteren en te evalueren.
Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken:
 Hanny van de Klundert en Sharon Vaders (Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V.)
 Tony van der Geld en Jakob Croeze (Trigade)
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DOELSTELLINGEN CO2 EMISSIEREDUCTIE 2019 - 2022

Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-emissie
te reduceren.
De doelstelling voor 2022 is 5% CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar 2019.
Deze doelstelling is met name gericht op het brandstofverbruik (van mobiele werktuigen,
goederenvervoer en zakelijk verkeer) en de inkoop van groene stroom.
De kwantitatieve doelen voor 2022 zijn gebaseerd op de CO2 Footprint van 2019 en het
onderstaande CO2-reductieplan.

Scope
1
2

Reductiedoelstellingen 2020 – 2022
(cumulatieve percentages)
Energievorm
2020
Brandstof (diesel)
1%
Elektriciteit
1%
Totaal:
2%

2021
2%
2%
4%

2022
3%
2%
5%

De organisatie heeft er inmiddels voor gekozen om de omzet als maatstaf te nemen.
De reden hiervoor is dat met name de omzet de hoeveelheid CO2-uitstoot beïnvloedt.
CO2-reductieplan:

1

2
3
4
5
6
7

Reductiedoelstellingen 2020 - 2022
(cumulatieve percentages)
Maatregelen m.b.t. elektriciteit
2020
Nederlandse groene stroom inkopen
1%
Maatregelen mobiele werktuigen,
2018
goederenvervoer en zakelijk verkeer
Monitoring per voertuig en bespreking ervan
Training het nieuwe draaien en rijden
0,5%
Grotere of lichtere vrachtauto's
0,5%
Controles bandenspanning
Duurzame brandstoffen
Routeplanning en/of navigatie
Totaal:
2%
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2021
2%

2022
2%

2019

2020

0,5%
1%
0,5%
4%

1,0%
1,5%
0,5%
5%

Projectdoelstellingen:
Er is één project waarvoor CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.
Het betreft project: “ROVK Grasbetontegels Waterschap Scheldestromen”.
Doelstelling: 1,5 % minder CO2-uitstoot op jaarbasis (met 2020 als referentiejaar)
Aandachtspunten / maatregelen om de doelstelling te behalen:
1. Minimaal 60% van de betrokken machinisten/chauffeurs hebben de training het nieuwe rijden
gevolgd
2. Minimaal 70% van de ingezette machines en bedrijfsauto’s betreft het meest zuinige model om
de werkzaamheden uit te voeren
3. Het minimaliseren van inhuur van vrachtverkeer voor transport van materieel
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CO2 FOOTPRINT

De CO2 Footprint is opgesteld met behulp van de milieubarometer van Stichting Stimular.
De gebruikte CO2-emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO2-Prestatieladder.
De overzichten (naar scope en omzet) van de energiestromen van Loon- en Grondverzetbedrijf
Van de Klundert B.V. en de bijbehorende CO2-uitstoot in 2019 en 2020 zijn opgenomen in de
milieubarometerrapporten van de betreffende jaren.
4.

ANALYSE / EVALUATIE 2020

Scope 1 en 2, directe en indirecte CO2-emissie:
De CO2-uitstoot per omzet was:
2019: 0,236 kg CO2/euro.
2020: 0,208 kg CO2/euro.
Dit betekent een reductie van 11,8% in 2020 ten opzichte van 2019.
De reductie is met name gerealiseerd door de gerealiseerde omzetgroei en de inzet van een
nieuwe vrachtwagen met ingang van april 2020.
De reeds gerealiseerde maatregelen en de nieuwe maatregelen (om de doelstellingen te
realiseren) zijn opgenomen in het maatregelenoverzicht van de milieubarometer.
Met deze maatregelen zullen de geformuleerde doelstellingen ruimschoots worden gehaald.
Meerjarengrafiek CO2-uitstoot per omzet

Pagina 3 van 6

CO2-footprint (naar scope) per omzet 2019

CO2-footprint (naar scope) per omzet 2020
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CO2-footprint (naar scope) 2019

CO2-footprint (naar scope) 2020

Conclusie / oordeel:
De geformuleerde maatregelen blijken tot op heden in voldoende mate effectief te werken.
De prognose is dan ook dat de geformuleerde reductiedoelstelling in 2022 gerealiseerd zal
worden. Er hoeft hierop niet te worden bijgestuurd.
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Project “ROVK Grasbetontegels Waterschap Scheldestromen”:
De evaluatie van 2020 is opgenomen in het document “Projectrapportage CO2-P ROVK
Waterschap over 2020”, waarnaar verder wordt verwezen.
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STATUS VAN SECTOR- CQ KETENINITIATIEVEN

Brancheorganisatie Cumela
Jaarlijks organiseert Cumela in het kader van “Sturen op CO2” twee workshops in de regio.
Tijdens deze workshops wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie
met elkaar uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen studiemateriaal inzake
CO2-reductie en hebben gratis toegang tot een telefonisch spreekuur over het thema.
Tevens worden de onderwerpen zodanig gekozen dat de invalshoeken A, B en C van de
CO2-Prestatieladder aan bod komen.
Door deelname aan het sectorinitiatief is Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V. beter in
staat haar CO2-emissie te reduceren.
Vanwege de coronacrisis heeft Sharon Vaders online deelgenomen aan de workshops in april
2020, oktober 2020 en april 2021.
In oktober 2021 is een fysieke bijeenkomst georganiseerd, met als thema “leiderschap als
onderdeel van de bedrijfsstrategie”.
OVERIGE DOCUMENTEN
1.
2.
3.

Milieubarometerrapporten 2019 en 2020
Document “Projectrapportage CO2-P ROVK Waterschap over 2020”
Documenten / presentaties van de workshops in het kader van “Sturen op CO2” (april 2020,
oktober 2020, april 2021 en oktober 2021)
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