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Geachte relatie, 
 
Via deze rapportage geven wij u inzicht in de voortgang van het CO2 beleid van Vreeswijk Groen. Op 
25 juni 2019 heeft de audit voor de CO2 prestatieladder niveau 3 met succes plaatsgevonden. Via 
deze rapportage willen wij onze visie en ons beleid graag met u delen. In deze rapportage vind u een 
samenvatting van ons energieverbruik, de maatregelen die wij nemen om CO2 te reduceren en de 
effectiviteit van de maatregelen.  
 
Aanleiding 
Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van 
menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk 
toegenomen.  Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en 
gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de 
hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden 
genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen. 
De Rijksoverheid neemt maatregelen om broeikasgassen te verminderen. De overheid werkt samen 
met het bedrijfsleven om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarbij wil de overheid wil extra 
maatregelen om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te verminderen.  
 
Doelstelling 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Vreeswijk groen hoog in het vaandel. Dit houdt 
in dat wij bij onze werkzaamheden altijd stilstaan bij de omgeving in de breedste zin van het woord. 
Wij houden dus altijd rekening met de belangen van opdrachtgevers, omwonenden, milieu en ook 
onze eigen medewerkers. Een van de speerpunten is het reduceren van de CO2 uitstoot. 
 
Nadere beleidsverklaring 

• Vreeswijk Groen ondersteunt de ambitie van Nederlandse overheden om in 2030 
klimaatneutraal te zijn.  

• Vreeswijk Groen streeft naar een nog duurzamere bedrijfsvoering.  

• Vreeswijk Groen investeert op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen en kapitaal 
om verantwoord om te gaan met de gevolgen voor milieu en omgeving.  

• Vreeswijk Groen brengt haar huidige positie op het gebied van duurzaamheid in kaart (de CO2-
footprint en energieverbruik).  

• Vreeswijk Groen stelt een energiebeleid op.  

• Vreeswijk Groen certificeert zich voor trede 3 van de CO2-prestatieladder.  

• Vreeswijk Groen wil het gebruik van energie en de uitstoot van CO2 verminderen, heeft hiervoor 
doelstellingen opgesteld en voert maatregelen in.  

• Vreeswijk Groen monitort nauwlettend de voortgang bij het behalen van de doelstellingen en 
analyseert de trends.  

• Vreeswijk groen betrekt medewerkers actief bij de CO2-prestatieladder.  
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Energieverbruik 2018 
In de onderstaande tabel staan alle CO2-emissies weergegeven van het jaar 2018 
 

    Scope 1     

  Thema 2018 
kg 

CO2/eenheid Resultaat 

Aardgas voor verwarming Warmte 1806 m3 1,89 3,4 ton 

Kleine werktuigen Aspen 
(benzine) Brandstof 200 ltr. 2,74 0,55 ton 

 Werktuigen en 
werkbussen (diesel)  Brandstof 29.197 ltr. 3,23 94,30 ton 

Subtotaal       98,25 ton 

          

    Scope 2     

          

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 6800 kW 0,65 4,4 ton 

Zakelijke kilometers met 
privéauto Brandstof 6648 km 0,22 1,5 ton 

          

Subtotaal       5,9 ton 

          

Totaal       104,15 ton 
 

Energieverbruik 2019 
In de onderstaande tabel staan alle CO2-emissies weergegeven van het jaar 2019 
 

    Scope 1     

  Thema 2019 
kg 

CO2/eenheid Resultaat 

Aardgas voor verwarming Warmte 2921 m3 1,89 5,50 ton 

Kleine werktuigen 
Aspen(benzine) Brandstof 135ltr. 2,74 0,37 ton 

 Werktuigen en 
werkbussen (diesel)  Brandstof 38.504ltr. 3,23 124,40 ton 

Subtotaal       130,27 ton 

          

    Scope 2     

          

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 0 kW 0,65 0 ton 

Zakelijke kilometers met 
privéauto Brandstof 2334 km 0,22 0,5 ton 

          

Subtotaal       0,5 ton 

          

Totaal       130,87 ton 
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Energieverbruik 2020 
In de onderstaande tabel staan alle CO2-emissies weergegeven van het jaar 2020. 
 

      Scope 1        

  Thema 
Eenhei

d 2020 
kg 
CO2/eenheid 

Resultaa
t   

Aardgas voor verwarming Warmte m3 3112 1,884 5,86 ton 

Kleine werktuigen 
Aspen(benzine) Brandstof ltr. 60 2,784 0,17 ton 

Werktuigen en 
werkbussen (diesel) Brandstof ltr. 39208 3,473 136,17 ton 

Subtotaal     142,20 ton 

         

      Scope 2       

         

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kW 0 0,556 0,00 ton 

Zakelijke kilometers met 
privéauto Brandstof km 600 0,195 0,12 ton 

Subtotaal     0,12 ton 

         

Totaal         142,32 ton 

 
 

Reductiemogelijkheden  
Onderstaande reductiemogelijkheden zijn opgesteld voor het jaar 2019: 

• Materieel uitzetten als het niet in gebruik is. 

• Aanschaf accu gereedschap. 

• Rijgedrag. 

• Toevoegen van biologische brandstof additieven. 

• Toepassen duurzame dieselbrandstof 

• Plaatsing van zonnepanelen. 

• Isolatie van gebouw. 

• Gebruik van aggregaten afstemmen met andere aannemers. 

• Inkoop van duurzame materialen waar mogelijk gecombineerd bij lokale aannemers. 

• Aan en afvoer van materialen combineren. 
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Brandstof 2021 2022 2023 2024 2025 

Materiaal uitzetten         

Accu gereedschap         

Rijgedrag         

Toepassen duurzame brandstof         

          

Elektriciteit en warmte         

Ledverlichting         

Isolatie         

          

Projecten         

Afstemming aannemers         

Lokale leveranciers         

Aan- en afvoer combineren         

 
 

Effectiviteit van het CO2 beleid 
Ondanks dat de totale footprint van Vreeswijk Groen flink is gestegen, is deze in verhouding (per Fte) 
gedaald. In het basisjaar 2018 werd er nog geen actief beleid gevoerd, 2019 was het eerste jaar 
waarin er actief beleid is gevoerd. Vreeswijk Groen ten opzichte van het basisjaar een reductie van 
4% weten te realiseren. Ook in 2020 is de uitstoot verder gereduceerd, in dit jaar hebben wij een 
procentuele afname van 2% weten te behalen ten opzichte van 2019.  
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