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CO2 uitstoot 2021 
 
We hebben afgelopen jaar hard gewerkt met zijn alle om te staan waar we nu staan. Zoals 
jullie van ons gewend zijn hebben we de uitstoot van onze organisatie weer berekend over 
2021. Onder scope 1 zijn de brandstoffen en het gas meegenomen. Onder scope 2 valt de 
elektra, maar wij nemen groene stroom af dus er is hier geen uitstoot binnen gerealiseerd.  
 
In de onderstaande tabel is het resultaat terug te zien.  

    

Eigen emissie fossiele stoffen 1 336,05  
Eigen indirecte emissie  2 0,00  
Externe indirecte emissie  16384,86   
  Totaal ton  

CO2 per jaar 
16720,02   

Emissie per medewerker  Ton per jaar 129,90   

Emissie per werkuur  KG per uur 81,19   

 
Wij hebben onze reductie doelen behaalt, namelijk:  

Hulpbronnen Referentiejaar 2017 2019 2020 2021 Behaalde 
reductie 

Scope 1 (100%) 4,26 Kg/werkuur 1,83 Kg/ werkuur 2,27 Kg/ werkuur 1,63 kg / werkuur  

De reductie scope 1 is behaald.  
 

Hulpbronnen Referentiejaar 
 2017 

2019 2020 2021 Behaalde 
reductie 

Diesel (89,50%) 1,08 liter/ werkuur 0,51 liter/ werkuur 0,60 liter/ werkuur 0,45 liter / werkuur  

 
Hulpbronnen Referentiejaar 2017 2019 2020 2021 Behaalde 

reductie 
Benzine (14,23%) 0,22 liter/ werkuur 0,05 liter/ werkuur 0,05 liter/ werkuur 0,04 liter / werkuur  

Een afname van benzine van 2580 liter, van 53 % t.o.v. 2017 
 
 
Projecten met gunningsvoordeel  
In 2021 zijn wij actief geweest binnen verschillende projecten. Voor 4 van onze projecten 
moesten wij in het bezit zijn van de CO2 prestatieladder trede 5.  
Hiervoor hebben wij aparte registraties bijgehouden om de uitstoot te kunnen berekenen. 
In onderstaande tabellen is een overzicht van de uitstoot per projecten opgenomen.   
 
Tabel 1 Uitstoot per uur (kg CO2) 

 direct per uur overhead per uur Scope 3 per uur 
Amsterdam 1,15 0,14 79,54 

Utrecht bestratingen 2,83 0,14 79,54 

Utrecht verkeerstechniek 1,06 0,14 79,54 

Utrecht riolen 15,38 0,14 79,54 
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Tabel 2 Totalen uitstoot per project 

 Amsterdam Utrecht bestr. Utrecht VT Utrecht riolen 

totaal kg CO2 per uur direct + overhead             1,28                  2,97  
                

1,20             15,59  

totaal uitstoot ton CO2         107,31              118,83  
              

18,10             15,64  

totaal kg CO2 per uur scope 1 + 2 + 3           80,82                82,51  
              

80,74             95,13  

totaal uitstoot ton CO2 scope 1 + 2 + 3       6.752,19           3.302,04  
         

1.214,36             95,44  
 
Wij zijn trots op alle inspanning die jullie samen met ons hebben verricht om tot dit prachtige 
resultaat te komen.  
Mochten jullie nog ideeën hebben die wij kunnen inzetten om onze organisatie nog verder te 
verduurzamen horen wij het heel graag.  
 
H.C. Koot & J. Koot  
 

 


