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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

  

Heveto Holding B.V. is goed op weg om in september 2021 gecertificeerd te worden op niveau 3 van de 

CO2-prestatieladder. Als bedrijf streven we hierbij continu op zoek te blijven naar verbeteringen om ons 

verbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast willen we graag de eigen 

medewerkers en ook de externe belanghebbenden informeren over de (voortgang van) doelstellingen, de 

reductiemaatregelen en de initiatieven. 

 

Doelstellingen CO2-reductie 

Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 samengesteld. De CO2-uitstoot relateren we aan 

onze behaalde omzet. De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 1% per jaar, genormaliseerd 

naar de omzet. Hiervoor zullen we onze footprint en de omzet van het jaar 2020 als ijkpunt gebruiken. 

 

CO2-footprint 2020, 2021 

We hebben bekeken hoe onze energiestromen met CO2-uitstoot er hebben uitgezien in het afgelopen jaar. 

De totale uitstoot CO2 in 2020 bedraagt 111,2 ton CO2. Dit kunnen we volgend jaar vergelijken met 2021, 

wat de mogelijk behaalde reductie is. In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangegeven waar we staan,   

in de omvang en de absolute en relatieve verdeling van de uitstoot naar de verschillende energiestromen. 

 

Voor eerste helft van 2021 zijn de organisatie en ook de verbruikscijfers niet meer vergelijkbaar. Er is een 

bedrijf overgenomen, de omzet nam 30 à 40% toe en het kantoor wordt verdubbeld. De personeelsomvang 

is nu al gestegen van 16 naar 22 medewerkers. Er is veel meer gebruik gemaakt van de hoogwerkers en 

hogedrukreinigers en er is een bedrijfsbus en een bestelbusje bij gekomen. 

 

De verbruiks-/meterstanden op 1 juli 2021 van diesel, gas en de elektriciteit zijn opgenomen en verwerkt 

in deze Nieuwsbrief. Het dieselverbruik is gestegen van 28.855 over 2020 tot 22.966 over de eerste helft 

van 2021, en het gasverbruik is gestegen van 2.554 naar 2.110 kuub gas; ook het elektriciteitsverbruik is 

gestegen, van 23.761 kWh over 2020 naar 12.172 kWh over de eerste helft van 2021. 

 

Van april tot en met oktober 2021 loopt het gunningsproject Specialistische gevelreiniging, Perceel 2, van 

het Rijksvastgoedbedrijf. Voor dit project worden sinds redelijk recent alle verbruikscijfers apart bijgehouden. 

Dit geschiedt aan de hand van de black box km registratie en het gemiddelde dieselverbruik. Bekend is 

welke, nu nog beperkte middelen, worden ingezet. Hierover is dit natuurlijk nu nog relatief nieuw, maar zal 

in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid worden gerapporteerd. Het is de bedoeling dat in 2021 een nieuwe 

CO2 footprint wordt opgesteld en dat er dan een nieuw referentiejaar wordt bepaald, namelijk 2021. 
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Reductiemaatregelen 

Elke medewerker en vaak ook de relaties van Heveto Holding B.V. kunnen bijdragen aan het verminderen 

van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. CO2 reductie is agendapunt in periodiek overleg met grote 

opdrachtgevers. Het bedrijf heeft aantoonbaar de relevante erkende maatregelen voor bedrijfshallen en de 

erkende maatregelen energiebesparing kantoren doorgevoerd of deze komen op natuurlijke momenten aan 

de orde. Ook is er inmiddels een samenwerking in de keten/sector via Duurzameleverancier.nl. 

Ook het minimaliseren van het stationair laten draaien van machines en vervoersmiddelen, het uitdoen van 

elektrische apparaten en verlichting zijn enkele voorbeelden. Daarnaast kan het bedrijf ook maatregelen 

nemen zoals: 

- Onderzoek naar groene stroom van de leverancier of via zonnepanelen 

- Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machines / auto’s 

- Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen 

- Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot vermindering van het verbruik van machines. 

 

Als u goede suggesties heeft, kan u dit melden aan onze nieuwe CO2-functionaris, N. Rense. 

 

 


