Voortgang op de CO2-reductiedoelstellingen

CO2-footprint 2011
- Gasolie en dieselolie zijn
verreweg de grootste
emissiestromen.
- Ten opzichte van het basisjaar
2010 is de verhouding tussen
emissiestromen grotendeels
gelijk.
- De absolute hoeveelheid CO2 is
toegenomen ten opzichte van
het basisjaar.

CO2-footprint H2 2012
- De absolute hoeveelheid CO2 is
in H2 2012 opnieuw
toegenomen ten opzichte van
het basisjaar.
- De verhoudingen tussen de
emissiestromen zijn vrijwel
gelijk gebleven.

Recycling

CO2-uitstoot van bedrijfsonderdelen
-

-

Bij Recycling (69% van de CO2-footprint) is
een duidelijke toename te zien in de
absolute CO2-uitstoot.
De CO2-uitstoot weerspiegelt de sterke
groei van het bedrijfsonderdeel Recycling.
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Sloopwerken
-

Bij Sloopwerken (28% van de CO2footprint) is een daling te zien.
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-

Bij Reststoffen (1,5% van de CO2-footprint)
is een stijging te zien ten opzichte van het
basisjaar 2010.

Reststoffen
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-

Bij Asbestverwijdering (0,7% van de CO2footprint) is een stijging te zien.

Asbestverwijdering
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-

Detab is in H2 2012 verkocht.

Detab
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*Door afronden is het totaal minder dan 100%.

Trends
Beelen is een bedrijf dat een grote groei doormaakt. Dit zien we terug in de CO2-gegevens over 2011
en 2012. De bedrijfsgroei zit met name in Beelen Recycling. Ook in de CO2-uitstoot zien we bij Beelen
Recycling de sterkste groei. Beelen Recycling verwerkte in 2012 84% meer inkomend materiaal dan in
2010. Daarnaast is het afzetgebied van Beelen Recycling vergroot, waardoor er meer transport nodig
is. Er is extra materieel aangeschaft om dit nieuwe gebied van dienstverlening te kunnen voorzien.
Doordat de afzetmarkt in het nieuwe gebied nog in ontwikkeling is, rijdt het nieuwe materieel hier
minder efficiënt. Hierdoor worden er meer kilometers gereden per ton verwerkt materiaal.
De afdelingen Reststoffen en Sloopwerken zijn efficiënter gaan werken. Beide vestigingen
verwerkten in 2012 meer materiaal dan in 2010, en door de aanschaf van nieuw materieel stoot
Reststoffen nu ruim 2 keer minder CO2 uit per ton verwerkt materiaal, en Sloopwerken zelfs bijna 3
keer minder.

Doelstellingen
Beelen heeft de volgende reductiedoelstellingen vastgesteld:
- 7,8% in 2013 per euro omzet, ten opzichte van 2010
- Scope 1: 8%
- Scope 2: 3%
Om deze doelstelling te halen worden onder andere de volgende maatregelen genomen:
- Groene stroom op alle vestigingen.
- Meenemen van CO2-uitstoot/energieverbruik bij inkoop brandstofverbruikers.
- Milieuvriendelijk gedrag op de bouwplaats en werkplaats recycling stimuleren.
- Pilot met het nieuwe rijden voor leasewagens.
- Het nieuwe rijden voor vrachtwagens.

Voortgang
Om de CO2-uitstoot over verschillende jaren goed te kunnen vergelijken is er een koppeling aan de
omzet gemaakt (zie de reductiedoelstelling).
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De uitstoot gerelateerd aan de omzet vertoont in 2012 een stijging van 9% ten opzichte van 2010.
Hiermee ligt de uitstoot in 2012, anders dan verwacht naar aanleiding van de projectie gemaakt in
Communicatie uiting H1 2012, niet op schema voor het halen van de reductiedoelstelling voor 2013.
Echter, door de crisis zijn de prijzen in de afvalsector onder druk komen te staan. Daardoor is de
uitstoot per eenheid omzet gestegen.

Voor een uitgebreide analyse van de CO2-uitstoot van Beelen en de voortgang op de
reductiedoelstellingen, verwijzen we u graag naar de periodieke rapportages die Beelen elk half jaar
opstelt: www.beelen.nl/index.php/mvo.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het MVO beleid van Beelen of heeft u vragen? Neem contact op via
mvo@beelen.nl.

