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Rouwmaat zet ambitieuze plannen om 

CO2-reductie te realiseren voort 
 

 

Voor de CO2-Prestatieladder brengen we onze energieverbruiken in kaart om inzicht te 

behouden in onze CO2-uitstoot. Met dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van 
de voortgang van onze CO2-uitstoot en de maatregelen die we nemen om deze te 

reduceren.  

 

 

CO2-Footprint voortgang  
Hieronder wordt de CO2-footprint gepresenteerd over heel 2018. De totale footprint op 

het moment van schrijven is 6552 ton CO2. 

Referentiejaar (jan-juni) (jan-juni) 2018 tov 2016

Scope 1 2016 2017-1 2017 2018-1 2018 voortgang

Gasverbruik 100,68                61,31                  122,61                 56,21                     112,41                 12%

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 5.164,18             2.890,49             5.780,98              2.188,13                4.792,33              -7%

Brandstofverbruik materieel (diesel) 980,69                -                     -                      366,65                   651,49                 -34%

AdBlue 3,59                    1,87                    3,74                     2,93                       5,86                     63%

Aspen -                      1,85                    3,70                     0,74                       1,48                     

Propaan 3,56                    6,38                    12,77                   -                         8,63                     142%

SCOPE 1 TOTAAL 6252,7 2961,9 5923,8 2614,7 5572,2 -11%

SCOPE 2

Elektraverbruik (grijze stroom) 1.121,13             580,56                1.161,12              1.213,26                1.213,26              8%

TOTALE CO2 UITSTOOT SCOPE 1 EN 2: 7373,8 3542,5 7084,9 3827,9 6785,5 -8%

Kengetal (omzet in miljoen €) 34,9 19,4 38,7 20,6 41,4 19%

Relatieve CO2-uitstoot (ton CO2 per miljoen €) 211,3 182,6 183,1 185,8 163,9 -22%

Voortgang reductie in % 100% 86% 87% 88% 78% -22%
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Voortgang doelstelling 
We hebben ons als doel gesteld om in 2020 ten opzichte van 2016 18% minder CO2 uit 

te stoten. Zoals is te zien in de voortgangstabel zitten we nu al op een reductie van 22%. 
Dit komt onder andere door de verhoging van de omzet. In absolute zin zijn we ook al op 

de goede weg! 
 

Projectgroep 

Rouwmaat is in 2018 een projectgroep gestart om te brainstormen over CO2-reducerende 

maatregelen. Hierbij wordt de status van de maatregelen besproken en wordt er 
aandacht besteed aan de bewustwording van de medewerkers, de projecten met 

gunningsvoordeel en de administratie van energie & brandstof. De projectgroep heeft 8 

leden uit de organisatie die maandelijks bij elkaar komen voor een overleg. Tijdens het 

overleg op 10 oktober 2018 zijn onder andere de volgende zaken besproken: 
 

 Het uitwerken van een fietsplan voor de medewerkers; 

 Het inzetten van elektrische bestelwagens op regionale klussen; 

 Het verduurzamen van het eigen vastgoed middels LED-verlichting, isolatie en 

gasloos;   
 Het organiseren van een duurzaamheidsdag in 2019.  

 

Maar ook werd besproken wat er al is uitgevoerd:  

 
 Het opvragen van offertes voor zonnepanelen; 

 Het monitoren van rijgedrag op de vrachtwagens; 

 De energiescan voor Zutphen; 

 Groene stroom in Enschede; 
 De inkoopeis voor nieuwe vrachtwagens EURO 6. 

 

LED-verlichting in Groenlo  
In alle gebouwen op de vestiging in Groenlo is door Rouwmaat besloten om LED-

verlichting te plaatsen. Hierbij zijn we goed op weg om alle verlichting te vervangen door 
LED.  

 

Ideeën zijn welkom! 
Wij zijn constant op zoek naar nieuwe ideeën om meer energie en/of brandstof te 

besparen. Jullie input hiervoor wordt zeer gewaardeerd. Ideeën mogen aangedragen 
worden bij Collin Tanner!  
 
 

 
 

 

 


