
 

Amsterdam, 06 januari 2021 
Beste collega,  
 
Het jaar 2020 is afgesloten, dus het is de hoogste tijd om jullie weer een overzicht te geven van de 
totale CO2 uitstoot gedurende de eerste helft van 2020. Wij nemen de omgang met CO2 heel erg 
serieus, omdat H. van Steenwijk B.V. wordt beoordeeld op het hoogste niveau van de 
prestatieladder. In 2016 zijn er doelstelling opgesteld, en die trachten wij binnen 5 jaar te realiseren.  
 
De CO2-prestatieladder  
 
Twee keer per jaar worden resultaten vrijgegeven over de totale CO2 uitstoot binnen het bedrijf. 
Onder de totale uitstoot worden directe en indirecte uitstoot verstaan. De directe uitstoot van CO2, 
is de uitstoot waar wij als bedrijf invloed op hebben. Dit is te onderscheiden in volledige invloed, 
zoals het zelf opwekken van energie (Scope 1), en minder volledige invloed, zoals het afnemen van 
opgewekte energie (Scope 2). De indirecte uitstoot (Scope 3), is voornamelijk afkomstig van inkopen 
en uitbestedingen. Op deze manier is uitstoot in zeer geringe invloed uit te oefenen.  
 
De doelstellingen 
 
In 2016 zijn er doelstellingen vast gezet, die binnen 5 jaar moeten worden behaald. Voor de directe 
uitstoot geldt een reductie van 7,4% ten opzichte van de directe uitstoot in 2016. De indirecte 
uitstoot moet met 5% worden teruggedrongen, om de doelstellingen te behalen.  

Scope 1 3,84% 
Scope 2 62,90% 
Productielocaties   4,66% 
Scope 3 5% 

Reductie CO2 uitstoot per scope, ten aanzien van de prestatieladder van 2016 
 
Dit kwam neer op een reductie van 22,8 ton directe CO2 uitstoot. Voor scope 3 geldt een reductie 
van 438 ton CO2.  
 
De voortgang 1e helft 2020 
 
Aan het begin van een nieuw jaar, worden de uitstoot resultaten van de 1e helft van het voorgaande 
jaar vrij gegeven. Omdat scope 3, de indirecte uitstoot, maar een keer per jaar wordt vastgesteld, 
wordt dat over 2020 nog nader besproken.  
 

Onderdeel  Omschrijving onderdeel  Uitstoot in 2016 
(Ton CO2) 

Uitstoot in 2019 (Ton 
CO2) 

Scope 1 
(direct) 

Onze directe uitstoot welke 
bijvoorbeeld wordt veroorzaakt 
door het verbranden van diesel  

289,4  
 
Totaal 
308,1 

100,1  
 
Totaal 
101,7 
 

Scope 2 
(direct) 

Onze indirecte uitstoot waar we zelf 
wel veel aan kunnen doen, 
bijvoorbeeld elektriciteit  

18,7 1,6 
 

Scope 3 
(indirect) 

Onze indirecte uitstoot waar we wat 
minder grip op hebben, 
bijvoorbeeld onze inkoop van beton 

8.774 Nader vast te stellen 

De resultaten over de 1e helft van 2020 kunnen als zeer positief worden beschouwd. Zowel scope 1 
als scope 2 zijn in lijn met de doelstellingen. 
 



 

Maatregelen 
 
Om vooruitstrevend te blijven, en de doelstellingen te halen, zullen er maatregelen opgesteld 
moeten worden voor de reductie van CO2 uitstoot. Zo hebben we een aantal mooie elektrische 
nieuwe auto’s gekocht, hebben we accupacks ingekocht voor klein elektrisch materieel en bouwen 
we nu met duurzaam circulair beton van Rutte Groep. 
 
Meer informatie  
 
Meer informatie over de CO2-prestatieladder, de voortgang van de maatregelen is te vinden op de 
site van hvsteenwijk.nl. Ook staat er aanvullende informatie over het CO2 beleid, en is te vinden hoe 
werknemers zuiniger om kunnen gaan met het uitstoten van CO2.  
 
Nieuwe ideeën rondom het reduceren van CO2 zijn altijd welkom, en kunnen direct overwogen 
worden. Uiteindelijk doen we het met zijn allen. Voor verdere vragen, mail dan naar 
sven@hvsteenwijk.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De directie.  
 


