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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.  

Onze doelstellingen 2017 - 2020 

Voor de periode 2017-2020 hebben we nieuwe doelstellingen geformu-
leerd.  Deze doelstellingen zijn hieronder in de tabel als overzicht weergege-
ven. Doelstelling is om de uitstoot in scope 1 met 1-1,5% per jaar te verla-
gen. Over 4 jaar kom je dan tot een doelstelling van 5%. Voor scope 2 willen 
we de reductie grotendeels bereiken door inkopen 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.  

In onderstaande grafieken is de CO2-uitstoot van de verschillende groepen procentueel uitgezet tegen 2015. Hierbij is 2015 op 100% 
gezet. Minder dan 100% is een daling en hoger dan 100% is een stijging van de CO 2-uitstoot ten opzichte van 2015.  

De grote bedrijfsbussen, kleine bedrijfsauto’s en bedrijfsbussen zijn zuiniger dan 2015. De grote bedrijfsauto’s zijn minder zuinig dan 
in 2015. De uitstoten per soorten auto’s is gemiddeld 0,6% lager dan in de eerste helft van 2015.  

Bij de vrachtwagens is de uitstoot van de trekkers met 3% gestegen ten opzichte van 2015H1. De steentrailers, containerwagens  en 
de zandwagens zijn ten opzichte van 2015H1 minder 
gaan uitstoten per gereden kilometer.   

Ondanks investeringen in zuiniger materieel is in de 
eerste helft van 2017 de uitstoot gestegen. De groot-
verbruikers (bijvoorbeeld de puinbreker) hebben 
meer uren gemaakt en het materieel dat weinig ver-
bruikt heeft minder uren gemaakt.  Hierdoor is het 
gemiddelde verbruik iets toegenomen. 

De uitstoot van de eerste helft van 2017 in scope 3, 
afvalstoffen is met 36% gedaald. Dit is voor een groot 
deel te wijten aan de vermindering van te storten 
materiaal. De uitstoot in scope 3 is echter sterk 
afhankelijk voor de aangenomen werken. 

 

De CO2-uitstoot van REKO over 2017H1 

De reductiedoelstellingen van REKO 

Over de eerste helft van 2017 heeft REKO de CO2-uitstoot van scope 1,2 & 3 bepaald. Periode 2017H1 loopt van 1 januari t/m 30 juni 
2017.  In onderstaande tabel is de uitstoot in tonnen CO2 per scope over periode 2017H1 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 elektriciteit, gebruik prive- auto’s 
etc. 

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

Het beleid zal met name gericht zijn op het verminderen van brandstofverbruik omdat brandstof de grootste bijdrage levert aan  de 
uitstoot van CO2 door REKO. 

2017H1

scope 1 3.307,7

scope 2 6,2

scope 1+2 3.313,9

scope 3 101,5

doelstelling

CO2-uitstoot vrachtwagens (kg/km) 5%

CO2-uitstoot bedrijfswagens (kg/km) 5%

CO2-uitstoot materieel (kg/uur) 5%

CO2-uitstoot scope 2 85%

vermindering electra-verbruik 2%

CO2-uitstoot scope 3 2%
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REKO wil in 2017 de volgende acties doen om haar nieuwe doelstellingen te kunnen blijven behalen:  

 Vervangen verlichting kantoor Overkampsweg door LED-verlichting 

 Vervangen verlichting werkplaats Overkampsweg door LED-verlichting 

 Vervanging oude vrachtwagens door EURO6 vrachtwagens 

 Vervangen deel uitvoerders-auto’s door nieuwere types 

 Communiceren duurzaamheid richting personeel door nieuwsbrieven en toolboxen  

Door REKO in 2017H1 genomen maatregelen en acties 

Ontwikkelingen in 2017 

REKO heeft in de eerste helft van 2017 de volgende maatregelen genomen om de CO 2-uitstoot te verminderen: 

 “vergroenen” van ons wagen– en machinepark 

               -  aanschaf 3 nieuwe EURO6 vrachtwagens van het merk DAF.  

               -  aanschaf nieuwe mobiele kraan Caterpilar M318F 

 Machinisten hebben in de eerste helft van 2017 de cursus “het nieuwe draaien” gevolgd  

 Groene stroom voor de locatie Overkampsweg 

 Vervangen defecte lampen werkplaats door LED-verlichting 

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

Trends binnen REKO 

De CO2-uitstoot voor scope 2 is voor de eerste helft van 2017 bepaald. Per 1 januari 2017 is de stroom die wordt afgenomen op ons 
hoofdadres (Overkampsweg 21 Raalte) groene stroom . Deze groene stroom wordt geproduceerd door windkracht. Als gevolg van de 
groene stroom is de CO2-uitstoot ten opzichte van 100% in 2016 al gedaald tot 21,8% (uitgaande van half jaar). Wat scope 2 betreft 
liggen we op koers. Het electra-verbruik is ten opzichte van 2016 iets gestegen  doordat in de werkplaats  meer werkzaamheden zi jn 
uitgevoerd. 

2017H1 is het eerste half jaar van de nieuwe periode 2017-2020.  Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode waarbij 
wij niet meer de verschillende soorten materieel gezamenlijk vergelijken, maar per soort de uitstoot per jaar bekijken. Dit g eeft een 
beter beeld van de prestaties van REKO. 

Als we de cijfers van de eerste helft van 2017 vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren dan kunnen we een bepaalde tre nd 
(voortgang) zien.  

 Door gebruik van groene elektriciteit is de uitstoot van CO2 door electra sterk afgenomen 

 Uitstoot door afvalstoffen is sterk gedaald.  

 Auto’s en vrachtwagens zijn minder CO2/km gaan uitstoten. Materieel is iets meer gaan uitstoten per bedrijfsuur.  

Projecten met gunningsvoordeel 
In de eerste helft van 2017 zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen.  


