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Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder VERHEIJ INFRA

VERHEIJ GECERTIFICEERD VOOR TREDE 5
VAN DE CO2-PRESTATIELADDER
Sinds 2012 is Verheij reeds trede 3
gecertificeerd, maar per november 2019
heeft Verheij Infra B.V. een stapje omhoog
gezet naar trede 5.
Bij trede 3 wordt er gekeken naar de CO2uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering.
Bij trede 5 worden ook de scope 3
emissies meegenomen. Dit zijn de
emissies die het gevolg zijn van de
activiteiten van Verheij, maar die
voortkomen uit bronnen die geen
eigendom zijn van Verheij, dan wel
beheerd worden door Verheij.
CO2-footprint
De CO2-footprint is een middel om inzichtelijk te maken hoe de uitstoot van
broeikasgassen over de organisatie zijn verdeeld. Het doel van de CO2-footprint is
het verkrijgen van inzicht in deze uitstoot van broeikasgassen binnen de organisatie
om vervolgens de grootste energiestromen te analyseren en te reduceren.
In de onderstaande tabel is het aantal ton CO2-uitstoot weergegeven van het
referentiejaar 2017, plus de daaropvolgende periode(s). De laatste kolommen laten
het percentage zien waarmee de CO2-uitstoot is toegenomen of afgenomen ten
opzichte van het referentiejaar en het afgelopen jaar.

De CO2-uitstoot(Scope 1 en 2 ) van Verheij Infra b.v. is in 2019 flink gestegen t.o.v.
het referentiejaar 2017 en ook t.o.v. 2018. Als de cijfers worden doorberekend naar
de door ons vastgestelde parameter CO2-uitstoot per fte, dan blijkt dat de CO2uitstoot van Verheij Infra b.v. in 2019 met 11% is afgenomen t.o.v. het
referentiejaar en 6% t.o.v. 2018.
Bij certificering op niveau trede 5 hoort een ketenanalyse. Wij hebben gekozen om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren door een
andere manier van hout inkopen.
De CO2-uitstoot van scope 3-emissie van hout in 2019 t.b.v. de projecten van
Verheij is 12,78 ton CO2. Dit is per ton aan hout 0,182 ton. Ten opzichte van 2018
is er per ton hout 3% CO2 reductie.
De doelstelling van Verheij Infra is om de scope 3 emissie van het ingekochte hout
binnen 4 jaar met 5% per ton hout te reduceren.
De volgende maatregelen worden hiervoor ingezet:
1. CO2-emissie bewustzijn van leveranciers laten meewegen bij de inkopen.
2. Transportafstand van leverancier naar project laten meewegen bij de inkopen.
3. Transport met euro-6 vrachtwagens laten meewegen bij de inkopen.
4. FSC en PEFC hout van leveranciers laten meewegen bij de inkopen.
5. Waar mogelijk hout hergebruiken (op andere projecten).
6. Tijdens inkoop in overleg met opdrachtgever Europees hout toepassen i.p.v.
Zuid-Amerikaans of Afrikaans hout.
Doelstelling behaald?
Vanaf 2017, ons referentiejaar, heeft Verheij Infra B.V. zichzelf een doelstelling
opgelegd van een totale CO2-reductie van 5% in 2020 en 10% in 2022. Na de
eerste 2 jaar in deze termijn hebben we dus reeds 11% reductie behaald. Dit is een
goed begin maar we moten blijven doorgaan de komende jaren!
Wilt u weten hoe wij dat voor elkaar hebben gekregen? Kijk op de speciale tab
MVO/Kwaliteit - CO2-prestatieladder van www.verheijinfra.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marjolijn@verheijsliedrecht.nl toe aan uw adresboek.

