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Waarom de aandacht voor CO2?  

CO2 is één van de broeikasgassen. Die broeikasgassen hebben invloed op het 
klimaat. We hebben in 2014 het certificaat “CO2-bewust” behaald om mogelijk 
voordeel te krijgen bij het onveranderd verkrijgen van opdrachten. Dit certificaat 
willen we behouden. Verkrijgen en behouden van projecten door “duurzame inkoop” 
door overheden. Kostenbesparing, mogelijkheden op korte en lange termijn. Bewust 
omgaan met de beschikbare middelen, grondstoffen en afval. Imago van ons bedrijf 
(milieubewust / duurzaam / betrouwbaar / kwaliteit).  

 
 

We gaan voor Niveau 5 op de ladder 

Hiervoor hebben we onze CO2 uitstoot in de keten berekend, onze Scope 3 uitstoot ziet er 

als volgt uit: 

Aangekochte goederen en diensten  9854,8 ton CO2 

Downstream transport en distributie  165,2 ton CO2 

Productieafval     155,9 ton CO2 
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Op basis van de Scope 3 analyse blijkt dat onze meest relevante emissies in het inkopen 

van goederen en diensten zit, dit hebben we verder geanalyseerd en daarop een 

ketenanalyse opgesteld: “Beton in de keten” 

  

Footprint eerste helft 2021 

Over de eerste helft van 2021 hebben we de footprint vastgesteld, deze ziet er als volgt uit: 

CO2 emissie:           

 Gegevens Aantal Eenheid CO2-factor Ton CO2 

Scope 1 Diesel 117590 ltr 3,262 383,58 

 Euro 95 1510 ltr 2,784 4,20 

 Aspen 1440 ltr 2,784 4,01 

 Gas 2731 m3 1,884 5,15 

Scope 2 + BT Elektra Talhout 20678,5 kWh 0,000 0,00 

 Elektra Griftsemolenweg 4060 kWh 0,000 0,00 

 Zakelijke. Km prive autos 5719 km 0,195 1,115205 

    Totaal Scope 1 396,94 

    Totaal Scope 2 BT 1,12 

    Totaal 1 +2 398,05 

 

Doelstellingen: 

Pannekoek GWW B.V. heeft als doel gesteld om in vijf jaar, gemeten vanaf 2017 tot en met het jaar 

2022, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

Scope 1 en 2 + BT doelstellingen  

Pannekoek GWW B.V. wil in 2022 ten opzichte van 2017 5% minder CO2 uitstoten. 

 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan het omzetkengetal (waarbij 2017 als 100 dient) 

om de voortgang in CO2-reductie te monitoren. 

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

Scope 1: 4 % CO2 reductie in 2017 ten opzichte van 2022 gerelateerd aan OZKG 

Scope 2+ BT 90 % CO2 reductie in 2017 ten opzichte van 2022 gerelateerd aan OZKG 

Ketenanalyse: 10 % minder CO2 uitstoot in de keten van Beton productie in 2026 t.o.v. 2021 

Om onze doelstellingen te behalen zullen we letten bij de aanschaf van nieuwe auto’s / materieel op 

het energieverbruik, tevens blijven we het nieuwe rijden / draaien onder de aandacht houden.  

Voor het komende jaar hebben we een Hybride vrachtwagen aangeschaft.  
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Voortgangsrapportage scope 1 en Scope 2 + Business Travel:  

 

 

In de eerste helft van 2021 hebben we, in Scope 1, 6% minder CO2 uitgestoten dan in 2017.  

In de eerste helft van 2021 hebben we, in Scope 2, 93 % minder CO2 uitgestoten dan in 2017.  

Aangezien dit de eerste keer is dat we een halfjaar vergelijk opstellen kunnen we hieruit nog niet 

echte conclusies trekken, wel is duidelijk zichtbaar dat we goed op koers liggen om de door ons 

gestelde doelen te behalen. 

 

Mocht je ideeën hebben om onze CO2-uitstoot verder te verlagen horen we het graag. Ideeën en of 
opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunnen jullie doorgeven aan Carolien Degen 
(c.degen@pannekoekgww.nl 0578-578684 )  

. 
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