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1 Voortgangsrapportage 1e helft 2021 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 2021. 

In deze voortgangsrapportage wordt aan de hand van een CO2 emissieberekening over de 

eerste helft 2021 aangegeven hoe groot de emissie is. 

Tevens wordt in deze voortgangsrapportage aangegeven welke trends worden 

waargenomen. 

2 Terugblik eerste halfjaar 2021 
 

De CO2 emissie is in onderstaand overzicht weergegeven: 

 
 

De vermindering van de CO2 uitstoot is met name het gevolg van het rijden op HVO 

brandstof voor de grootste dieselverbruiker, de MAN sondeerwagen. 

 

De verbruikte energiestromen van de eerste helft 2021 zijn opgenomen in onderstaand 

overzicht.  

 
 

Een groot deel van de elektriciteit wordt opgewekt middels de eigen  PV installatie. 

Er zijn geen verklaring voor de fluctuatie in het aardgasverbruik, het stookprogramma van de 

CV is ongewijzigd. Wellicht is de daling van het verbruik het gevolg van een mindere 

kantoorbezetting vanwege COVID19 waardoor minder hard gestookt is.  

Een deel van het totale diesel verbruik is vervangen door de sondeertruck volledig op 

HVO100 (de afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dit type dieselbrandstof 

is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, 

zoals dierlijke vetten. Het getal ‘100’ achter HVO geeft aan dat het gaat om een duurzame 

diesel van hoge kwaliteit in de meest pure vorm 100=100%, niet gemixt) te laten rijden. De 
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bedrijfswagen welke op aardgas reed is verkocht, vandaar geen verbruik meer in 2021. De 

reductie van het Ad Blue verbruik ten opzichte van 2020 is ook toe te schrijven aan de 

sondeertruck.  

Begin 2021 zijn 5 elektrische zakelijke auto’s in gebruik genomen waarvan één bij Eco. 

 

In onderstaande grafiek is de CO2 emissie ten gevolge van bovenstaande energiestromen 

weergegeven. Hierin is de CO2 emissie over de eerste helft van 2021 afgezet tegen de 

emissie over de eerste helft van 2020. 

  

De ontwikkeling ziet er als volgt uit. 
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De verdeling van de CO2 emissie over de verschillende energiestromen 1e helft 2021: 

 
 

Het grootste deel van de CO2 uitstoot (75%) wordt veroorzaakt door dieselverbruik hoewel dit 

terugloopt naarmate er meer wordt over gegaan op HVO100.  Het aandeel aardgas zal 

derhalve relatief toenemen.    

 

 

3 Trends en verwachtingen 
Zoals verwacht is door het overgaan op HVO100 door de sondeertruck, de bijdrage aan de  

totale CO2 uitstoot door brandstof verminderd. Wanneer nog meer bedrijfswagens op 

HVO100 gaan rijden kan er nog verdere reductie plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de 

verkrijgbaarheid ervan in de regio door de huidige brandstofleverancier.  

Door de verwachte aanpassing van de organisational boundary zal het verbruik sterk 

toenemen als Archimil en Nipa volledig opgenomen worden op het certificaat. Ook inzet van 

extra / nieuwe sondeertruck (vanaf januari 2022) zal het verbruik doen stijgen. 

De verwachting is om aan het eind van 2022 Archimil en Nipa toe te voegen aan het CO2 

prestatie certificaat. Tegen die tijd zullen nieuwe doelstellingen en maatregelen moeten zijn 

vastgesteld voor de dan komende 5 jaar.  

Er zijn geen projecten aangenomen met een concreet gunningsvoordeel op basis van de 

CO2 prestatieladder hoewel dit steeds vaker een inschrijf eis is.  

 

4 Voortgang doelstellingen en maatregelen 
 

De doelstelling (40% reductie in 5 jaar) geldt voor deze CO2/Omzet ratio. 

Door de in hoofdstuk 3 beschreven ontwikkelingen is de CO2 emissie in relatie tot de omzet 

nu al gedaald. 

Voor de resterende tijd van de periode sinds 2017 wordt verdere reductie ingeschat door 

over te gaan op volledige groen gas met certificaat. Hierdoor kan nog circa 10% bespaard 

worden.  

We liggen daarmee nog goed op koers om het uiteindelijke doel voor 2022 te bereiken. 

De te nemen maatregelen zijn beschreven in het Energie Management Actieplan welke 

opvraagbaar is. 


