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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

 

Biesot B.V. is succesvol gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Als bedrijf verplichten 

we ons hierbij om continu op zoek te blijven naar verbeteringen om ons verbruik en de daarmee 

samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast willen we graag onze medewerkers en externe 

belanghebbenden informeren over de (voortgang van) doelstellingen, reductiemaatregelen en 

initiatieven.  

 

Doelstellingen CO2-reductie 

Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 samengesteld. De CO2-uitstoot relateren 

we vanaf 2016 aan onze behaalde omzet. De doelstelling is om de CO2-uitstoot gereduceerd te 

hebben met 6% in 2021. Hiervoor zullen we steeds onze footprint en omzet 2016 als ijkpunt 

gebruiken. 

 

CO2-footprint 2018 

We hebben bekeken hoe onze energiestromen met CO2-uitstoot er hebben uitgezien in het 

afgelopen jaar. De totale uitstoot CO2 in 2018 bedraagt 78,0 ton CO2. Dit kunnen we vergelijken met 

2016: de reductie is nu al 20%. We vermeldden al eerder de omvang en de verdeling van de uitstoot 

naar de verschillende energiestromen. 

 

CO2-footprint 2019 

 

Per 11 oktober 2018 hebben we nu 38 zonnepanelen op het dak en per 1 maart 2019 ook groene 

stroom uit Nederland. Dat zal ook in de toekomst zeker een verdergaande reductie opleveren. Het is 

natuurlijk wel zo dat de uitstoot zal toenemen met toegenomen bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld te 

zien in de toegenomen omzet. Als we daarvoor corrigeren blijkt de reductie nog veel groter te zijn 

dan gedacht: genormaliseerd naar de omzet is de uitstoot van CO2 zelfs nog maar 40% van de 

uitstoot in 2016. 

 

      Basisjaar         

      2016 2017 2018 2019 2020 

Totale uitstoot in ton CO2 97,8 94,3 78,0     

Uitstoot per medewerker 7,0 5,5 4,6     

op basis van aantal FTE 14 17 17     

Omzet percentage t.o.v. basisjaar 100,0% 183,3% 200,0%     

Genormaliseerde uitstoot  in ton CO2 97,8 51,4 39,0     
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In het nieuwsblokje vooruitlopend op de CO2-footprint 2019, die pas in 2020 volledig zal worden 
opgesteld, staat ook al de uitstoot per medewerker, die is afgenomen met 34%, dus er is geen twijfel 
dat we op de goede weg zitten. 
 
Vervolgens is ook al gekeken naar het verbruik over de eerste helft van 2019. Het dieselverbruik voor 
het zakelijk verkeer (bijvoorbeeld van 14.447 L naar 7.097 L voor een half jaar) en van de mobiele 
werktuigen en het benzineverbruik van het zakelijk verkeer en de mobiele werktuigen (met ook nog 
het LPG verbruik, bijvoorbeeld van 2.159 L naar 1.034 L voor een half jaar) tonen een verdere 
afname, hoewel het benzine-verbruik wel is toegenomen, maar hiervoor zullen we de tweede helft 
van 2019 nog afwachten. 
 

Reductiemaatregelen 

Elke medewerker en vaak ook de relaties van Biesot B.V. kunnen bijdragen aan het verminderen van 

het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van 

machines en vrachtwagens, het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting en het carpoolen 

met collega’s zijn enkele voorbeelden. Daarnaast kan het bedrijf ook enkele maatregelen nemen, 

zoals: 

- Er zijn nu zonnepanelen. Vervanging van de verlichting in de werkplaats en kantoorruimten; 
- Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machines / auto’s; 
- Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen;  
- Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het verbruik van de 

machines. 

 
Als u goede suggesties heeft, kan u dit melden aan onze CO2-functionaris Jorien Biesot 
(jorien@biesot.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 


