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Wij zijn als Kleywegen groep momenteel bezig met de implementatie van de CO2-Prestatieladder.  
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de 
bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, 
het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het 
instrument, aangewezen door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). 
Medio juni zijn wij gecertificeerd.   
 

Doelstelling  
Ons doelstelling is om de energie en CO2-uitstoot te reduceren met 5% voor scope 1 en 2 emissies in 
2017 t.o.v. het basisjaar 2015.  
 

Inzicht en footprint referentiejaar 2015  
Onder de Kleywegen groep vallen een aantal BV’s. Daarvan zijn er zes bedrijven die actief zijn op de 
markt. Het betreffen drie aannemingsbedrijven die actief zijn in de uitvoering van de grond-, water- 
en wegenbouw (Kleywegen, Kleybruggen/Nelis Infra en Gebr. van Leeuwen Boringen). Daarnaast een 
schilderbedrijf (Vermeij Schilderwerken), een glasbedrijf (A.L. van Veen Glasspecials) en een 
engineersbureau (Dutch Tunnel Engineering). Gemiddeld is er in 2015 sprake van 117 FTE. 
 
Onderstaande figuren geven weer hoe de footprint er uit ziet op basis van het verbruik in 2015.  
 
  CO2-equivalent/ton Percentage 
CO2 scope 1 (direct) 2522 93,84% 
CO2 scope 2 (indirect) 166 6,16% 
  2688 100,00% 
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De totale scope 1 en 2 CO2 uitstoot van de Kleywegen groep bedroeg in 2015 2687,66 ton. Hiervan is 
94% het gevolg van directe emissies (scope 1) en daarmee 6% het gevolg van indirecte emissies. Per 
FTE wordt er circa 22,98 ton CO2 uitgestoten. De emissies zijn vooral het gevolg van de activiteiten 
die op de projectlocaties gebeuren met ons materieel. De nadruk ligt bij de bedrijven Gebr. van 
Leeuwen Boringen, Kleywegen en Nelis Infra.  
De ambitie voor de komende tijd is het reduceren van de energie en CO2-uitstoot met 5% in 2017 
t.o.v. het basisjaar 2015. Er wordt daarbij gekeken naar absolute reductie.    
 

Reductie  
In het Energie Management Actieplan zijn de reductiemaatregelen opgenomen.  
De komende tijd wordt eerst ingezet op aanschaf energiezuinig materieel bij vervanging en het 
gedrag van verbruikers beïnvloeden. Dit begint door uitgebreid kenbaarheid te geven aan de CO2-
Prestatieladder.  
 

Ideeën voor reductie  
Wij staan altijd open voor innovatieve en duurzame ideeën. Als u een goed idee heeft voor energie of 
CO2-reductie, meld dit dan aan Lisette Brekelmans (lisette@kleywegen.nl, 06 23 26 37 35). Zij zal dan 
contact met u opnemen.  
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