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Deelname aan Sector- en 
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Reductie CO2  -emissie 2022 ligt op 

koers. 

 

 

In 2022 is het project met gunningsvoordeel voor de gemeente Beuningen voortgezet tot 
tevredenheid van de opdrachtgever. Ten opzichte van het eerste semester 2021 is het ons 
gelukt om in het eerste semester van 2022 een CO2 reductie van 21 ton te realiseren. Voor 
wat de doelstelling ten opzichte van het referentiejaar 2016 betreft liggen we koers om de 
doelstelling voor 2025 te behalen.  Deze bedraagt 22% reductie voor scope 1 & 2 en business 
travel en vertaald naar tonnen CO2 emissiereductie bedraagt dit 80 ton CO2.  Zie ommezijde 
voor een verdere toelichting.  

Initiatieven: Naast het initiatief “Reductie CO2-emissie door hergebruik bestrating en 
straatmeubilair” nemen we vanaf mei 2022 deel aan het initiatief “Sturen op CO2” van 
CUMELA. Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. 
Cumela organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij hun 
reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel van het 
initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak emissie gaan reduceren ten 
opzichte van het referentiejaar 
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.bruistengroen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand figuur is de CO2-footprint weergegeven van het 1e semester 2022 

Uit de grafiek is op te maken dat de totale CO2-uitstoot in het 1e semester 2022 neerkomt op 119 ton CO2. Ten opzichte van het 1e 
semester 2021 is dit daling van 21 ton CO2 . Het grootste deel van de emissiestromen bestaat uit dieselverbruikers. 

 

 

  

In bovenstaand figuur zijn CO2-reductiemaatregelen weergegeven t.o.v. het referentiejaar 2016.  

Met reductiedoelstelling heeft Tuin & Groenvoorziening Bruisten B.V. voor 2022 ingezet op het terugbrengen van de totale CO2-
uitstoot voor scope 1: -16% en Scope 2: -100% ten opzichte van het referentie jaar 2016. De impact van de maatregelen zijn af te 
lezen in bovenstaand figuur. 

Zie voor meer details het CO2 voortgangsverslag en energie actieplan semester 1 - 2022 op onze website. 

http://www./

