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Ons energiebeleid 

Ook in 2018 is GWW Houtimport actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te 

reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem 

conform CO2-footprint prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, 

communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.  

 

Energieverbruik 2018 

Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. 

Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om 

vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. Zo is in het jaar 2018 in totaal voor 

61,66 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 53,13 ton in scope 1 en 8,53 ton in scope 2.  

 

Emissie inventaris 2018       

       

Scope 1   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Gasverbruik  2.957 m3 1.887  5,58 

Brandstofverbruik leaseauto's (diesel) 5513 liters 3.230  17,81 

Brandstofverbruik leaseauto's (benzine)  1.789 liters 2.740  4,90 

Brandstofverbruik huur (diesel)  0 liters 3.230  0,00 

Brandstofverbruik huur (LPG)  0 liters 1.806  0,00 

Brandstofverbruik huur (benzine) 0 liters 2.740  0,00 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 7.690 liters 3.230  24,84 

Koudemiddelen (R410a)  0 kg 2.088  0,00 

Koudemiddelen (R407c)  0 kg 1.774  0,00 

    Totaal scope 1   53,13 

       

       

Scope 2   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Elektraverbruik - grijs  0 kWh 526  0,00 

Elektraverbruik - groen  17.707 kWh 0  0,00 

Zakelijke km priveauto's (diesel) 0 km's 205  0,00 

Zakelijke km priveauto's (LPG)  0 km's 175  0,00 

Zakelijke km priveauto's (benzine) 0 km's 215  0,00 

Vliegreizen < 700  1.663 km's 278  0,46 

Vliegreizen 700 - 2500  9.744 km's 200  1,95 

Vliegreizen > 2500   41.623 km's 147   6,12 

    Totaal scope 2   8,53 

       

Totaal scope 1 en 2 61,66 
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Scope 1 en 2 doelstellingen GWW Houtimport 

GWW Houtimport wil in 2020 ten opzichte van 2014 18% minder CO2 uitstoten. 

• Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet. 

 

 

Belangrijkste CO2-Maatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld: 

 

Maatregelen          Planning 

✓ Voertuigen regelmatig laten controleren en onderhouden  Halfjaarlijks 

✓ Stimuleren zuinig rijden       Continu 

✓ Terugdringen autogebruik/vliegreizen     Continu 

✓ Onderzoek naar zonnecollectoren      2020  

  

De volgende belangrijke maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren: 

 

Maatregelen          Uitgevoerd 

✓ Inkoop 100% Groene Stroom met SMK-Keurmerk   2016  

✓ TL lampen vervangen voor LED      2016 

✓ 3 printers vervangen voor 1 zuinige Konica Minolta   2016 

✓ Wagenpark vervangen bij uitloop naar A-Label auto’s   2017 

✓ Elektrische heftruck aangeschaft       2018 
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Voortgang 

Sinds 2014 is een nieuwe doelstelling opgesteld. De voortgang van de CO2-

reductiedoelstellingen is weergegeven in de onderstaande grafiek. Het afgelopen jaar is 

de uitstoot gelijk gebleven ondanks dat de omzet is gegroeid. In 2017 heeft er een 

kleine stijging plaatsgevonden. In 2016 is wel aantoonbaar gereduceerd op 

elektraverbruik. 

 

 
 

 

Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de 

reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 

✓ Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te 

schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.  

✓ Carpoolen stimuleren bij uitjes en afspraken. 

✓ Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten 

uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed 

op gelet blijft worden.  

 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te 

behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!  
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