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In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij de resultaten over 2018. In deze nieuwsbrief kijken we naar de resultaten over het 1e half jaar van 2019 en de projecten die we aan hebben genomen met de CO2 Prestatieladder als gunningscriterium.

Resultaten 1e half jaar 2019

Zoals af te leiden is uit het onderstaande diagram, wordt de grootste bijdrage aan de uitstoot geleverd door het brandstofverbruik
van “materieel en vrachtwagens” namelijk 43,9% van het totaal. Dat is vrij uitzonderlijk, normaal gesproken is het gasverbruik de
grootste emissiebron. Echter, dit eerste half jaar heeft de Asfaltcentrale minder tonnen asfalt geproduceerd en zijn ze met 41,1% de
tweede grote emissiebron.
Het grootste deel van de uitstoot is projectgerelateerd, 98,8%
Scope 1

Ton CO2

Percentage (%) van het totaal

Gas (verwarming)

1.024

41,1%

Brandstof materieel en vrachtwagens (diesel)

1.093

43,9%

Brandstof bedrijfsauto’s (diesel)

267

10,7%

Brandstof bedrijfsauto’s (benzine)

55

2,2%

Scope 2

Ton CO2

Percentage (%) van het totaal

Elektriciteit (grijs)

0

0%

Elektriciteit (groen)

0

0%

Zakelijk gebruik privé auto’s

52

2,1%

Totaal

2.491

100%
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Scope 1 en 2 - Voortgang
In het eerste half jaar van 2019 is de verwachte stijging te zien in het dieselverbruik. Dat is in lijn met de in 2018 ingezette stijging. De
verwachting is dat dit de rest van het jaar zal stabiliseren.
Het gasverbruik laat een fikse daling zien door een dalende productie van tonnen asfalt. De verwachting is dat dit in het 2e jaar zal
herstellen met een aantal flinke tonnen asfalt in projecten in het verschiet.

Voortgang doelstellingen scope 3
We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe ketenanalyse over het hergebruik van afvalstromen van projecten. Deze is momenteel in de afrondende fase.
De update van de ketenanalyse over het minderen van betonproducten in projecten zal starten nadat de ketenanalyse Afval afgerond
is. In de volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over!
Projecten met CO2 Prestatieladder gunning
Elk jaar hebben we meerdere projecten die we aannemen met de CO2 Prestatieladder als gunningscriterium. In 2018 waren dat er
vijf: 1 voor TWW en 4 voor Dostal. In 2019 zijn twee projecten met CO2 gunning aangenomen door Dostal. De projecten van Dostal
zijn allen met de Provincie Gelderland als opdrachtgever. Zo is A325 bij Arnhem aangenomen met gunningsvoordeel. Dat geldt teven
voor het project N833 Culemborg-Buurmalsen dat binnenkort in uitvoering gaat.
Aangenomen in 2018 en afgerond in 2019 is het TWW project met gunningsvoordeel van de Kuipersdijk in Hengelo. In het bouwteam
is goed gekeken naar mogelijkheden om het project te verduurzamen. Zo is gebruik gemaakt van Lynpave en is met name in het
groen goed gekeken naar duurzame oplossingen.
Los van deze projecten met gunningsvoordeel zien we steeds meer opdrachtgevers die vragen om een duurzame oplossing in de
uitvoering van projecten en dat is een mooie beweging!

Kijk voor meer informatie op: www.tww.nl

Voor eventuele vragen kunt u per email contact opnemen via onderstaand emailadres:
s.hommels@tww.nl

