Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder
Jaar 2019

Wij hebben als Kleywegen groep de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd. De CO2-Prestatieladder
is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in
projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt
gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het instrument,
aangewezen door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). In deze
nieuwsbrief staat het jaar 2019 centraal.
Doelstelling
In onze emissiereductieverklaring hadden we eerder de doelstelling uitgesproken om binnen de
Kleywegen groep onze energie en CO2-uitstoot te reduceren met 5% voor scope 1 en 2 emissies in
2019 t.o.v. het basisjaar 2015. In de praktijk leek een absolute reductie lastíg haalbaar te zijn. Omzet
is namelijk toegenomen en daarmee ook verbruik. We hebben daarom gekozen om via de
milieubarometer te gaan rapporteren per bedrijf en de emissies te relateren aan de omzet.
Inzicht en footprint 2019
In onderstaande figuur zijn de totale directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zichtbaar
gemaakt voor het jaar 2015 tot en met 2019. Deze emissies zijn zichtbaar gemaakt aan de hand van
het verbruik.
Het totale verbruik is via de CO2 Emissiefactoren omgezet naar een CO2 verbruik. Dit is gebeurd aan
de hand van de conversiefactoren die gepubliceerd zijn op http://co2emissiefactoren.nl/. De
exercitie heeft in de Milieubarometer plaatsgevonden waar we op zijn overgegaan.
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Het grootste verbruik heeft betrekking op brandstof door ons materieel. In de bijlage de cijfers
uitgesplitst per 2018 en 2019.
Nadruk van ons werk ligt ook bij de uitvoering. Geen onverwachte ontwikkeling. Dit was in de
voorgaande jaren ook het geval. Het zakelijk autogebruik is procentueel afgenomen als gekeken
wordt naar het jaaroverzicht. Bewustwording speelt hier ook een rol in. Verbruik gebouwen is iets
toegenomen door intensiever gebruik. Als deze ontwikkeling zich doorzet, dan zou er in totaal sprake
zijn van een afname. Dat zal het komende halfjaar duidelijk worden.
In relatie tot de omzet is er zeker een afname van uitstoot te constateren:

Reductie
In het hele jaar 2019 is wederom geen sprake geweest van projecten onder gunning van de CO2
Prestatieladder. Wij blijven hier uiteraard wel op inzetten.
Bij vervanging van materieel is altijd gekozen voor aankoop nieuw. Daarmee voldoen alle
vervangingen aan de laatste normering betreffende uitstoot. Onderzoek naar zonnepanelen en
elektrisch materieel zijn momenteel actueel.
Participatie
Er is sprake van diverse sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie waar de
Kleywegen groep zowel informatie kan ‘halen’ en ‘brengen’. Deze initiatieven zijn gepubliceerd op de
website van SKAO.
Conclusie
De totale scope 1 en 2 CO2 uitstoot, van alle bedrijven bij elkaar is nagenoeg hetzelfde gebleven
maar wel afgenomen in relatie tot de omzet. De omzet is toegenomen met projecten buiten de
panden. En het bedrijf Glas van Veen heeft al haar vervoer uitbesteed waardoor de uitstoot in scope
1 met meer dan de helft is afgenomen. Het grootste verbruik blijft zitten in brandstofverbruik door
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ons materieel. Hier ligt ook de nadruk als het om onze werken in de uitvoering gaat. Elk half jaar
maken we de footprint inzichtelijk en kunnen we volgen wat er gebeurt.
Daarnaast maakt elk bedrijf inzichtelijk wat het heeft gedaan op het gebied van onder andere
investeringen en participatie. Hiermee leveren we dus ook een grote bijdrage als het om
bewustwording gaat. De CO2-Prestatieladder is daarmee de verantwoordelijkheid van alle bedrijven.
Dit blijft een uitdaging, omdat dit niet altijd direct gekoppeld wordt aan de uitvoering.
De verslaglegging en verantwoording ligt in 2019 bij bedrijven zelf. Dit om draagvlak en
bewustwording te verhogen.
Er zijn tot op heden nog geen projecten aangenomen onder gunning van de CO2-Prestatieladder. Wij
blijven hier aandacht voor houden en streven is dat er wel projecten gaan komen die onder gunning
van de CO2-Prestatieladder uitgevoerd gaan worden. Tegelijkertijd blijven wij werken aan een stuk
bewustwording.
.
Ideeën voor reductie
Wij staan altijd open voor innovatieve en duurzame ideeën. Als u een goed idee heeft voor energie of
CO2-reductie, meld dit dan via het mailadres: projecten@kleywegengroep.nl.
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