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1 Voortgangsrapportage 1e helft 2019 CO2 beleid Van Geleuken Infra 
 

Bij Van Geleuken Infra wordt gestreefd naar reductie van CO2 uitstoot. Naar aanleiding van 

de CO2 footprint berekening over 2018 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 2019. 

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

eerste helft 2019 aangegeven hoe groot de emissie is. Deze wordt afgezet tegen de helft van 

de emissie in 2018. Tevens wordt in deze voortgangsrapportage aangegeven welke trends 

worden waargenomen. 

2 Terugblik eerste halfjaar 2019 
 

De verbruikte energiestromen van de eerste helft 2019 zijn opgenomen in onderstaand 

overzicht.  

 
 

 
 

In de eerste helft van 2019 is waar te nemen dat 15000 liter diesel minder verbruikt is dan in 

2018. Wel is er 950 liter Euro95 verbruikt. 

Daarnaast is de elektriciteit gedeeltelijk verduurzaamd. 

 

  

Energiestromen

Eenheid Scope

2019 (1e H) 2018 (1e H) 2018

Verschil 2019 

(1e H) t.o.v. 

2018 (1e H)

Verschil 2019 (1e H) 

t.o.v. 2018 (1e H) in %

Grijze elektriciteit kWh 2 12487 12582 25164 -95,0 -1%

Groene elektriciteit (zon) kWh 2 17550 12375 24750 5175,0 42%

Aardgas (verwarming) Nm3 1 3065 3638 7276 -573,0 -16%

Diesel (NL) Liter 1 103565 118870 237739 -15304,4 -13%

Euro 95 (NL) Liter 1 959 0 0 958,9

Aspen/Motomix Liter 1 540 825 1650 -285,0 -35%

AdBlue Liter 1 1838 1386 2773 452,2 33%

Propaan Liter 1 0 32 63 -31,5 -100%
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Omgerekend naar CO2 emissie zien de resultaten er als volgt uit: 

 
 

Naar scope (Direct en Indirect) is de emissie als volgt: 

 

 
 

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

weergegeven. Hierin is de CO2 emissie over de eerste helft van 2019 afgezet tegen 50% 

van de emissie in 2018. 

 
 

Diesel is nog steeds verantwoordelijke voor veruit het grootste deel van de CO2 uitstoot 

(95%).  

 

De voortgangsrapportage is gedeeltelijk vastgesteld op basis van schattingen (Elektriciteit en Gas) 

maar de Diesel hoeveelheden geven een goed beeld van de feitelijke getankte hoeveelheden (van de 

vaste tank en de externe tankpassen).  Het Euro95 verbruik is ook gedeeltelijk geschat/herleid op 

basis van informatie uit de MultiTankCard app.  

CO2 uitstoot in Ton per Energiestroom

2019 (1e H) 2018 (1e H) 2018

Verschil 2019 

(1e H) t.o.v. 

2018 (1e H)

Verschil 2019 (1e H) 

t.o.v. 2018 (1e H) in %

Grijze elektriciteit 8,1 8,2 16,3 -0,1 -1%

Groene elektriciteit (Water/Wind) 0,0 0,0 0,0 0,0

Groene elektriciteit (zon) 0,0 0,0 0,0 0,0

Aardgas (verwarming) 5,8 6,9 13,8 -1,1 -16%

Diesel (NL) 334,5 383,9 767,9 -49,4 -13%

Euro 95 (NL) 2,6 0,0 0,0 2,6

LPG 0,0 0,0 0,0 0,0

Aspen/Motomix 1,5 2,3 4,5 -0,8 -35%

AdBlue 0,5 0,4 0,7 0,1 33%

Propaan 0,0 0,1 0,1 -0,1

Vliegkilometers: Europees, enkel 700-2.500 km 0,0 0,0 0,0 0,0

Biodiesel (B100) uit afgewerkte olien 0,0 0,0 0,0 0,0

Groengas (BIO-CNG) 0,0 0,0 0,0 0,0

CO2 uitstoot in Ton per Scope

2019 (1e H) 2018 (1e H) 2018

Verschil 2019 

(1e H) t.o.v. 

2018 (1e H)

Verschil 2019 (1e H) 

t.o.v. 2018 (1e H) in %

Scope 1 (Direct) 345 393,5 787,0 -48,6 -12%

Scope 2 (Indirect) 8,1 8,2 16,3 -0,1 -1%

Totaal 353,0 401,7 803,3



 

Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2019 

Datum: 20 november 2019 Pagina 3 van 3 

 

  Versie 0.1 

3 Trends en verwachtingen 
Op dit moment worden nog geen specifieke trends waargenomen. 

Mogelijk zal in de toekomst blijken dat het energieverbruik in de eerste helft anders is dan in 

de 2e helft (seizoensinvloeden). Dat zal in toekomstige rapportages specifieke worden 

vergeleken. 

 

In de 2e helft zal in ieder geval geen sprake meer zijn van CO2 emissie door het verbruik van 

elektriciteit omdat dan alle elektriciteit duurzaam is opgewekt (gedeeltelijke zelf via de 

zonnepanelen en voor de rest via inkoop van groen stroom (Windkracht uit Nederland). 

4 Voortgang doelstellingen en maatregelen 
 

Door de CO2 emissie af te zetten tegen de omzet van Van Geleuken Infra wordt een 

relatieve emissie (Ton CO2/ Ton Omzet) gemeten.  

 

De doelstelling (19,8% reductie in 5 jaar) geldt voor deze CO2/Omzet ratio. 

 

Op basis van de omzet en emissiegegevens van 2018 en de eerste helft 2019 ziet de 

actuele stand er als volgt uit: 

 
 

Dit geeft aan dat, in relatie tot de omzet, veel minder CO2 is uitgestoten (16,3%).  

Omdat het echter een halfjaarlijkse rapportage betreft en er seizoens- en schattingsfactoren 

zijn moet dit resultaat niet te exact worden geïnterpreteerd. 

 

Wel kan geconcludeerd worden dat er door het lagere verbruik van Diesel in de eerste helft 

van 2019 een duidelijke vermindering van het CO2 emissie in relatie tot de omzet is 

gerealiseerd. De rapportage over het gehele jaar 2019 (op te stellen in het eerste kwartaal 

van 2020) zal afgewacht worden alvorens beleidsmatige conclusies te trekken. 

 

Het actuele energie management actieplan zal volgens plan verder worden uitgevoerd. Er 

zijn op basis van deze voortgangsrapportage geen aanpassingen vereist. 


