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Loon- en aannemersbedrijf Wouters BV: Voortgangsrapportage Q1-2 2022 (§ 3. C. 1) 

 

 

 

Voortgangsrapportage Q 1 – 2 2022 (§ 3. C. 1) 

Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3, september 2020 hebben we 
de ladder verder beklommen tot niveau 5. 
 
In 2017 zijn wij initiatieven gestart om onze CO2-emissie te reduceren. Op advies van onze CI hebben 
we besloten 2019 als referentiejaar neer te zetten; gezien vanaf dit jaar alle machines op eigen 
brandstof draaien; dit geeft een realistischer inzicht in de getankte liters (besluit: najaar 2020) 
 

Onze doelstelling 
Wouters BV wil in 2025  - ten opzichte van 2019 -  18 % minder CO2 uitstoten op scope 1 en 2,  

scope 3 willen wij in 2025 – ten opzichte van 2019 – 3% minder CO2 uitstoten 
 
Conform ons communicatieplan hebben we de emissie-inventaris  van scope 1 en 2 in kaart gebracht. 
Wederom zijn januari 2022 de emissiefactoren aangepast, het basisjaar is gewijzigd  
van 304.8 naar 304.2 (emissiefactoren.nl; januari 2022) 
 
Voortgang Q1-2 2022 
Genomen maatregelen op scope 1 + 2 

        Deutz 6185 met stage V-motor is juni 2022 afgeleverd 
• Auto planner (diesel) ingeruild voor hybride 
• Oriëntatie naar werkbaar brandstofregistratiesysteem 
• Graafmachine Volvo met TierIIIB is januari 2022 vervangen voor een Hydrema met stage-V- 

motor 
• Vacuümnap (shovel) wordt aangepast (buffer), zodat deze maar de helft van de tijd hoeft te 

draaien, dit zal ca 3 liter/uur diesel besparen. 
 
Reductie Q1-2 2022 
Ten opzichte van het éérste halfjaar 2020 zien we een reductie van 17.9 % 
 
Genomen maatregelen op scope 3 
Omdat we een klein bedrijf zijn, vindt de evaluatie op scope 3 éénmaal per jaar plaats.  
Deze staat eind december 2022 gepland.  
 
Voor de emissie-inventarisatie Q 1-2 2022 verwijzen wij u naar onze footprint 1e helft 2022  
 
 
 

H.C. Wouters, directeur 
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