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We zijn inmiddels al een aantal maanden verder en kunnen er als bedrijf trots op zijn, dat we nu  

CO2- Prestatieladder gecertificeerd zijn op niveau 3. Maar zoals jullie weten zijn we er met dit mooie 

resultaat nog niet. Continu zullen we ons bezig moeten houden met het reduceren van de CO2-uitstoot.  

Dit zal absoluut niet moeten leiden tot een obstakel, maar moet juist gezien worden als een kans.  

Wanneer samen hieraan gewerkt wordt leidt dit uiteindelijk voor Witteveen Surhuisterveen tot meer 

werkgelegenheid.  

Momenteel zijn wij als Witteveen Surhuisterveen druk bezig om door te stromen naar het allerhoogste 

niveau (Niveau 5). 

Welke voordelen biedt het CO2 certificaat ons?  

• Het kunnen bijdragen aan een beter milieu; 

• Meer kans om uitgenodigd te worden voor aanbestedingen.  

Bij het behalen van niveau 5 wordt deze kans vergroot.   

• Het krijgen van een hogere fictieve korting bij aanbestedingen; 

• Het krijgen van een nog beter imago. 

• Het inzichtelijk maken welke producten, onze leveranciers duurzaam produceren en/of leveren.  

Dit geldt met name voor niveau 5. 

 

Welke stappen hebben wij onlangs ondernomen?   

• Wij zijn overgestapt naar 100% ledverlichting op kantoor; 

• Wij hebben onlangs de overstap gemaakt naar groene stroom en biogas; 

• Binnenkort stappen wij over van brandstofleverancier om meer inzicht te krijgen in ons verbruik; 

De eerste stappen hierin zijn al gezet. Sommige van onze medewerkers zijn al in het bezit van de 

nieuwe tankpassen.  

• Brandstof wat op het werk geleverd wordt is duurzamer; 

• Meer bewustwording gecreëerd m.b.t het stationair laten draaien van de voertuigen. Laat de 

voertuig of machine niet onnodig draaien! 

• We hebben nieuwe milieuvriendelijkere minikraantjes aangeschaft.  



 

 

 

 

 

Welke stappen gaan wij nog nemen? 

• Momenteel doen wij onderzoek naar plaatsing van zonnepanelen op onze bedrijfspand.  

Uiterlijk eerste helft 2022 worden deze geplaatst; 

• Wij gaan kijken naar vervangende voertuigen voor de caddy’s met name de caddy’s voorzien van 

euro 4 motoren 

• Na het plaatsen van de zonnepanelen gaan wij kijken / onderzoek doen naar elektrische of hybride 

voertuigen voor kantoorpersoneel. 

 

Wat is onze uitstoot geweest in het jaar 2020?  
 
Over het jaar 2020 heeft Witteveen Surhuisterveen haar CO2- uitstoot van scope 1 en 2 bepaald en is in de 
onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 

In 2020 is de totale uitstoot voor scope 1 (directe emissies (gasgebruik en emissies eigen wagenpark)) en 

scope 2 (indirecte emissies (elektriciteit)) bedraagt 281,12 ton CO2. De procentuele verdeling van de 

uitstoot tussen kantoor en werkplaats en de werken is weergegeven in onderstaande grafiek. 
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Zoals al jaren het geval is, is de CO2-uitstoot van brandstof de grootste post. De afgelopen en de komende 

jaren hebben we dan ook als doelstelling om te proberen dit zoveel mogelijk omlaag te brengen.  

Voor de komende jaren hebben wij reductiedoelstellingen geformuleerd. 

In 2020 zijn er geen projecten met CO2- prestatieladder-gunningsvoordeel aangenomen. 

Onze doelstelling voor scope 1 bedroeg 1% reductie in 2020 t.o.v. het basisjaar 2019.  

Deze  doelstelling is gehaald. De reductie hebben we met name bereikt door bewustwording. Mede door 

ervaringen van mededeelnemers van het Sectorinitiatief Nederland CO2 Nederland weten wij dat reductie 

door bewustwording is bereikt door de bestuurders veelvuldig te informeren over hun rijgedag.   

Onze doelstelling voor scope 2 is ook behaald, maar we willen wel proberen verbruik van elektriciteit te 

verminderen. Daarom hebben wij een offerte opgevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het 

bedrijfspand. 

Mede door het invullen van de maatregelenlijst op de website van SKAO is er weer genoeg input voor 

diverse nieuwe maatregelen waardoor de CO2- uitstoot gereduceerd kan worden. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.witteveensurhuisterveen.nl. Onder het kopje Over ons en 

vervolgens CO2-prestatieladder zijn meer details te vinden over bovengenoemde onderwerpen en andere 

CO2-Prestatieladder gerelateerde zaken. 

Als er nog vragen, opmerkingen of ideeën / suggesties omtrent CO2 (reductie) zijn laat het ons dan weten!! 

 

 
 

http://www.witteveensurhuisterveen.nl/

