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1 Voortgangsrapportage 1e helft 2020 CO2 beleid Aelmans Eco bv 
 
Bij Aelmans Eco wordt gestreefd naar reductie van CO2 uitstoot. Naar aanleiding van de 
CO2 footprint berekening over 2017 zijn doelstellingen bepaald en is, op basis van een 
nadere analyse van de bronnen van de CO2 emissie, bepaald welke acties worden 
ondernomen.  
Deze voortgangsrapportage geeft aan wat de resultaten zijn na het eerste halfjaar van 2020. 
In deze voortgangsrapportage wordt aan de hand van een CO2 emissieberekening over de 
eerste helft 2020 aangegeven hoe groot de emissie is. 
Tevens wordt in deze voortgangsrapportage aangegeven welke trends worden 
waargenomen. 

2 Terugblik eerste halfjaar 2020 
 
De CO2 emissie is in onderstaand overzicht weergegeven: 

 
 
De vermindering van de CO2 uitstoot is met name het gevolg van de invoering van HVO 
brandstof voor de grootste dieselverbruiker, de MAN sondeerwagen. 
 
De verbruikte energiestromen van de eerste helft 2020 zijn opgenomen in onderstaand 
overzicht.  

 
 
Belangrijke verandering is dat met ingang van medio mei en deel van de Diesel vervangen is 
door HVO100 (Biodiesel(B100) uit afgewerkte oliën). 
Daarnaast wordt de elektriciteit nu zelf opgewekt middels de PV installatie. 
De overige verbruiken in de eerste helft van 2020 liggen redelijk in lijn met de verbruiken in 
de eerste helft van 2019. 
 
In onderstaande grafiek is de CO2 emissie ten gevolge van bovenstaande energiestromen 
weergegeven. Hierin is de CO2 emissie over de eerste helft van 2020 afgezet tegen de 
emissie over de eerste helft van 2019. 

CO2 uitstoot in Ton per Scope

Actueel (1e H) 2019 (1e H) 2017

Verschil 
Actueel (1e H) 
t.o.v. 2019 (1e 

H)

Verschil Actueel 
(1e H) t.o.v. 2019 

(1e H) in %

Scope 1 (Direct) 36,0 41,6 31,4 -5,6 -13%
Scope 2 (Indirect) 1,6 7,1 14,5 -5,4 -77%
Totaal 37,7 48,7 45,9

Energiestromen

Eenheid Scope

Actueel (1e H) 2019 (1e H) 2017

Grijze elektriciteit kWh 2 0 7015 16838
Aardgas (verwarming) Nm3 1 1681 1742 3137
Diesel (NL) Liter 1 9827 11735 7862
Euro 95 (NL) Liter 1 72 56 31
CNG (aardgas) (NL) Kg 1 154 78 0
AdBlue Liter 1 152 160 49
Zakelijke kms Km 1 8393 11425 16503
Biodiesel (B100) uit afgewerkte olien Liter 1 1373 0 0
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De ontwikkeling ziet er als volgt uit. 

 
 
De verdeling van de CO2 emissie over de verschillende energiestromen voor de eerste helft 
2019, ziet er als volgt uit. 

 
 
Diesel is nog steeds verantwoordelijke voor veruit het grootste deel van de CO2 uitstoot 
(84%). De afname van het Dieselverbruik is 16% ten opzichte van de eerste helft 2019. 
Omdat dieselverbruik de belangrijkste bron voor CO2 emissie is, is de totale emissie hierdoor 
ook aanzienlijk gedaald (23%). 
 
 
 

CO2 uitstoot in Ton per Energiestroom

Actueel (1e H) 2019 (1e H) 2017

Verschil 
Actueel (1e H) 
t.o.v. 2019 (1e 

H)

Verschil Actueel 
(1e H) t.o.v. 2019 

(1e H) in %

Grijze elektriciteit 0,00 4,55 10,9 -4,6
Aardgas (verwarming) 3,17 3,29 5,9 -0,1 -4%
Diesel (NL) 31,74 37,90 25,4 -6,2 -16%
Euro 95 (NL) 0,20 0,15 0,1 0,0 29%
CNG (aardgas) (NL) 0,42 0,21 0,0 0,2 97%
AdBlue 0,04 0,04 0,0 0,0 -5%
Zakelijke kms 1,64 2,51 3,6 -0,9 -35%
Biodiesel (B100) uit afgewerkte olien 0,47 0,00 0,0 0,5
Totaal 37,7 48,7 45,9 -11,0 -23%
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De MAN sondeertruck is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de verbruikte 
brandstoffen (52,4%). 
Daarnaast zijn de IVECO’s ook verantwoordelijk voor een groot deel van het verbruik (13,4% 
en 14,4%). 

3 Trends en verwachtingen 
Op dit moment worden geen specifieke trends vastgesteld. 
Mogelijk dat in de toekomst ook andere voertuigen gaan rijden op HVO (of een mengsel van 
HVO en Diesel). 
Door de aanpassing van de organisational boundary (extra bedrijf) zal het verbruik sterk 
toenemen. 
 
Door de CO2 emissie af te zetten tegen de omzet van Aelmans Eco bv wordt een relatieve 
emissie (Ton Co2/ Ton Omzet) gemeten.  
 
Er zijn nog steeds geen projecten aangenomen met gunningsvoordeel op basis van de CO2 
prestatieladder. Opdrachtgever praten wel over duurzaamheid (EMVI bestek) maar concreet 
gunningsvoordeel is niet behaald. 
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4 Voortgang doelstellingen en maatregelen 
 
De doelstelling (40% reductie in 5 jaar) geldt voor deze CO2/Omzet ratio. 
De actuele stand zie er als volgt uit. 
 

 
 
Door de in hoofdstuk 3 beschreven ontwikkelingen is de CO2 emissie in relatie tot de omzet 
nu al gedaald, maar nog steeds boven de waarde in het basisjaar. Ten opzichte van het 
basisjaar is nog steeds sprake van een stijging van 38,2%.  
 
De verwachting is echter dat in de tweede helft van 2020 een flinke sprong gemaakt wordt 
omdat de grootste verbruiker dan volledig op HVO 100 is overgegaan. HVO 100 heeft een 
89% lagere CO2 uitstoot dan reguliere diesel.  
 
We liggen daarmee nog goed op koers om het uiteindelijke doel voor 2022 te bereiken. 
 
Voor de komende periode staan de hieronder beschreven maatregelen centraal. Een 
volledig overzicht is opgenomen in het Energie Management Actieplan dat opvraagbaar is bij 
René Kroonen. 


