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REKO EN DUURZAAMHEID 

Hierbij ontvangt u de CO2-nieuwsbrief van REKO. Wij willen u middels deze nieuwsbrief graag 
op de hoogte houden van onze prestaties en ontwikkelingen op gebied van duurzaam onder-
nemen.  

Doelstellingen 2011-2016 

De termijn 2011-2016 is verstreken en dus kan REKO de balans opmaken over deze periode. In onderstaande tabel worden de doel-
stellingen weergegeven en of ze behaald zijn.  

Uit de cijfers blijkt dat de meeste doelstellingen in de peri-
ode 2011-2016 behaald zijn. 

Uit de cijfers blijkt dat met uitzondering van de doelstel-
ling voor scope 2, alle doelstellingen zijn behaald. De doel-
stellingen voor de CO2-uitstoot per km  voor de vrachtwa-
gens en per bedrijfsuur voor materieel zijn zelf ruim-
schoots behaald. 

Doordat de “groene” stroom die REKO vanaf 2014 inkocht niet groen was, is de doelstelling voor scope 2 niet behaald.  

 

Onze nieuwe doelstellingen 2017 - 2020 

Voor de periode 2016-2020 hebben we nieuwe doelstellingen geformuleerd.  Deze doelstellingen zijn hieronder in de tabel als over-
zicht weergegeven.  

Doelstelling is om de uitstoot in scope 1 met 1-1,5% per jaar te verlagen. Over 4 jaar kom je dan tot een doelstelling van 5%.  

Voor scope 2 willen we de reductie grotendeels bereiken door inko-
pen van groene stroom. 

Voor het materieel, vrachtwagens en auto’s willen we de reductie 
bereiken door bewustwording van de gebruikers en vervanging 
door zuiniger exemplaren. 

 

De CO2-uitstoot van REKO over 2016 

De reductiedoelstellingen van REKO 

Over het jaar 2016 heeft REKO de CO2-uitstoot van scope 1,2 & 3 bepaald. Dit is gedaan over de periode 2016 H1 (januari t/m juni) 
en 2016 H2 (juli t/m december).  In onderstaande tabel is de uitstoot in tonnen CO 2 per scope en per periode weergegeven. 

 Scope 1 omvat de directe emissies zoals CO2-uitstoot door auto’s 
vrachtwagens en materieel. 

Scope 2 omvat de indirecte emissies zoals de CO2-uitstoot door elek-
triciteit, gebruik prive-auto’s etc. 

Scope 3 omvat de overgebleven indirecte emissies zoals CO2-uitstoot 
door woon-werkverkeer, afvalverwerking, zakelijk OV etc. 

2016H1 2016H2 2016

scope 1 2877,6 3115,1 5992,7

scope 2 36,9 35,2 72,1

scope 1+2 2914,47 3150,4 6064,87

scope 3 135,1 102,2 237,3

        doelstelling behaald 

CO2-uitstoot/km vrachtwagens 2%  5,9% 

CO2-uitstoot/km auto's   2%  2% 

CO2-uitstoot/draaiuur materieel 2%  7,7% 

CO2-uitstoot scope 2   28%  1% 

        doelstelling 

CO2-uitstoot/km vrachtwagens 5% 

CO2-uitstoot/km auto's   5% 

CO2-uitstoot/draaiuur materieel 5% 

CO2-uitstoot scope 2   85% 
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REKO wil in 2017 de volgende acties doen om haar nieuwe doelstellingen te kunnen blijven behalen:  

 een aantal machinisten gaat de cursus “het nieuwe draaien” volgen  

 In 2017 zal groene stroom worden ingekocht voor de locatie Overkampsweg  

 Vervanging oude vrachtwagens door EURO6 vrachtwagens 

 Communiceren duurzaamheid richting personeel door nieuwsbrieven en toolboxen  

Door REKO in 2016 genomen maatregelen en acties 

Ontwikkelingen in 2017 

REKO heeft in 2016 de volgende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen: 

 “vergroenen” van ons wagen– en machinepark 

               -  aanschaf 3 nieuwe EURO6 vrachtwagens 

               - aanschaf zeef Cribus 3800 en caterpillar shovel 

               - aanschaf 2 hybride rupskranen 

 Chauffeurs hebben in 2016 de cursus “het nieuwe rijden” gevolgd  

 Vervangen defecte lampen werkplaats door LED-verlichting 

 Verificatie CO2-uitstoot van het jaar 2015 

 Opstellen ketenanalyses voor sloop en GWW.  

De zeef kan zowel op diesel als elektrisch worden aangedreven. De twee rupskranen winnen o.a. 
energie terug uit het zwenken van de kranen. Er is in 2016 een shovel vervangen door  een caterpillar 
shovel (TIER IV). Tenslotte zijn drie vrachtwagens vervangen door vrachtwagens met Euro6 motoren.  
Met deze machines en vrachtwagens leveren we een positieve bijdrage aan de vermindering van de 
CO2-uitstoot. 

Momenteel worden defecte lampen in de werkplaats vervangen door LED verlichting. Op deze ma-
nier zal de werkplaats binnen een paar jaar grotendeels door LED-verlichting worden verlicht. 

Tenslotte hebben we twee ketenanalyses opgesteld. REKO heeft sloop en GWW geselecteerd. Voor deze ketenanalyses is gekozen 
omdat hierin de grootste emissiestromen aanwezig zijn en omdat REKO van mening is dat ze in deze sectoren het meest invloed o p 
deze emissiestromen heeft. Voor de rapportages wordt verwezen naar de website.  

Trends binnen REKO 

Als we de cijfers van 2016 vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren dan kunnen we een bepaalde trend (voortgang) zien.  Voor 
scope 3 is dat helaas nog niet mogelijk omdat scope 3 pas sinds 2016 wordt bepaald.  

Voor auto’s vrachtwagens en materieel is er een dalende tendens wat het brandstofverbruik betreft. Dit is voor de vrachtwagen s en 
materieel het sterkst. Toch zijn er ook nog schommelingen in verbruik en die zijn met name terug te schrijven naar soort werk zaam-
heden.  

Voor de zandwinning zijn geen doelstellingen opgenomen omdat het brandstofverbruik met name afhankelijk is van de plek waar 
zand wordt gewonnen. Hierdoor kunnen geen goede conclusies worden getrokken omtrent de CO 2-uitstoot. 

Van de vrachtwagens is 75% EURO 5 of hoger.  
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Projecten met gunningsvoordeel 

Momenteel is REKO bezig met de asbestsanering en sloop van een aantal panden in Legerplaats Oldenbroek en ‘t Harde. Bij dit w erk 
hebben we onder andere afspraken met inhuur gemaakt over woon-werkverkeer (meerdere personen in 1 bus). 

Ketenanalyses voor sloop en GWW 

In het kader van het project CO2-prestatieladder trede 5 heeft REKO twee ketenanalyses uitgevoerd. Hierbij is door adviesbureau 
StenVi assistentie verleend voor het opstellen van de rapportage.  Er is gekozen voor het sloopproces en de GWW -werkzaamheden. 
Binnen deze werkzaamheden vallen de grootste emissiestromen. Daarnaast is REKO van mening dat ze binnen deze processen de 
meeste invloed kan uitoefenen op deze emissiestromen. 

 

Beide rapportages zijn te vinden op http://www.skao.nl/ketenanalyses.  

 

We gaan in 2017 proberen om de beschreven maatregelen, indien mogelijk, toe te passen binnen onze projecten. Dit kunnen we 
echter niet alleen. Daarom komen wij ook graag in contact met ander marktpartijen rond onze ketenanalyses. Indien u na het le zen 
van de beide rapportages geïnteresseerd bent, dan horen wij dit graag. Wij gaan graag de dialoog met u aan.  


