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CO2-Nieuws over de eerste helft van 2016 
In oktober 2014 heeft Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen zich voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder 
gecertificeerd. Hierbij heeft Van Wijk Nieuwegein zich ten doel gesteld om omzet gerelateerd in 2018, 5% CO2-Reductie 

te realiseren ten opzichte van het referentiejaar (startjaar) 2013. 
 
Om hier invulling aan te geven zijn de afgelopen perioden alle energiestromen en energieverbruikers van het jaar H1-
2016 geïnventariseerd en is bekent wat het resultaat ten aanzien van de doelstelling is. In dit “CO2-Wijk Nieuws” infor-
meren wij jullie over deze resultaten. 

Resultaten H1-2016 
Zoals af te leiden is uit het bovenstaande figuur, wordt de grootse bijdrage aan de uitstoot geleverd door het  
brandstofverbruik van “materieel en vrachtwagens” (83% van het totaal). Het brandstofverbruik door het gebruik van 
bedrijfsauto’s (personenauto's , bestel- wagens en bussen) heeft hierna het grootse aandeel (12% van het geheel). De 
overige onderdelen hebben een relatief kleine invloed op de algehele uitstoot. 
Van het geheel aan uitstoot, is 83,25% toe te schrijven aan de projecten. De overgebleven 16,75 % is toe te schrijven 
aan de vestigingen (overhead). 
 
 

Scope 1 Ton CO2 Percentage (%) van het totaal 

Gas (verwarming) 52 2,25% 

Brandstof materieel en vrachtwagens 1.918 82,76% 

Brandstof Bedrijfsauto’s 272 11,74% 

Scope 2 Ton CO2 Percentage (%) van het totaal 

Elektriciteit  36 1,56% 

Zakelijk gebruik privé auto’s 39 1,69% 

Totaal 2.317 100% 

CO2 Footprint H1-2016 
Van Wijk Nieuwegein  
en haar werkmaatschappijen  
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Kijk voor meer informatie op: www.vanwijknieuwegein.nl/co2-beleid 

Trends 
Uit het voorgaande cirkeldiagram is af te leiden dat de emissies van Van Wijk Nieuwegein net als in het 
basis / referentiejaar 2013, het opvolgende jaar 2014 en 2015 het gevolg zijn door brandstofverbruik 
door materieel, vrachtwagens en bedrijfswagens.  
 
Doordat niet alle cijfers van 2016 bekend zijn is het niet mogelijk om de CO2-uitstoot naar omzet te  
berekenen en hieruit conclusies te trekken. De CO2-uistoot naar omzet zal in de periodieke rapportage  
H2-2016 berekend en gepresenteerd worden. 
 
Maatregelen 
Voor het behalen van de reductiedoelstellingen 2016 zijn er een aantal maatregelen genomen binnen  
Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen. Hieronder worden de maatregelen voor 2016 opgesomd en 
vermeld wat de huidige status is.  

 
Projecten met gunningsvoordeel 
In de eerste helft van de het jaar 2016 zijn er geen projecten met gunningsvoordeel uitgevoerd.  

 
Initiatieven 
Van Wijk Nieuwegein is in 2014 gestart met de deelname aan het initiatief “Duurzameleverancier.nl” en zal haar  
deelname in 2016  vervolgen. 
 
Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame  
bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden  
ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan de duurzaamheidseisen van de  
opdrachtgevers hoort daar ook bij. 
 
Van Wijk Nieuwegein heeft in de eerste helft van 2016 geen klankbordbijeenkomst bijgewoond.   

 
Voortgang reductiedoelstellingen 
Zoals hiervoor vermeld heeft Van Wijk  
Nieuwegein en haar werkmaatschappijen  
een reductiedoelstelling benoemd om  
“Omzet gerelateerd in 2018, 5% CO2-reducte  
te realiseren ten opzichte van het referentie  
jaar  2013. 
 
 
 
Bijdrage medewerkers 
in de eerste helft van 2016 zijn er geen ideeën door eigen 
medewerkers geopperd.  

 

 
 
 
 

Maatregel Status 

Opstellen inkoopbeleid materieel Loopt 

Aanschaf energiezuinig materieel Loopt 

Inventariseren gemiddeld verbruik en CO2-uitstoot per grote energieverbruiker Loopt 

Bandenspanningspunt realiseren op de 3 vestigingslocaties Loopt 

Aanschaf energiezuinige bedrijfsauto’s Loopt 

Aanschaf nieuwe tankautomaat ivm beter inzicht Loopt 

Plaatsen ledverlichting Vuilcop 3 Loopt 

Mogelijkheden zonnepanelen en vervangen dak onderzoeken; Loopt 

 
Wanneer jij nu een goed idee hebt om CO2 te reduceren bijvoorbeeld door hoe er minder brandstof verbruikt kan 

worden, stuur dan een email naar CO2@vanwijknieuwegein.nl 

mailto:CO2@vanwijknieuwegein.nl

