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In 2012 hebben we de ambitieuze doelstelling gesteld om de CO2-uitstoot ten opzichte van de omzet in het 
basisjaar 2012 in 2015 met 3% en in 2020 met 10% te verlagen.  
Over de voortgang willen wij u via deze halfjaarlijkse nieuwsbrief informeren. 
 
De CO2-reductiedoelstelling voor de eerste 3 jaar was te ambitieus. Dat geldt misschien ook voor de gewenst 
10% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2012.  
Duidelijk is dat meer dan 94% van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van diesel. Ook is 
duidelijk dat de CO2-uitstoot is toegenomen als gevolg van meer omzet en een hogere productie van 
biomassa. Kortom door het verkregen inzicht kan de toename verklaard worden. 
In de eerste helft van 2017 is het gelukt om het brandstofverbruik weer iets terug te dringen.  

 
 
Voor het inzicht in het aantal getankte liters op de vestigingslocatie in Renkum hebben we ons dit keer 
beperkt tot de auto’s en vrachtwagens zoals te zien is in onderstaand overzicht: 
Verbruiker  
(Aantal in 2014) 

Aantal 
2015 

Getankt 
2015H1 

Getankt
2015H2 

Aantal
2016 

Getankt
2016H1 

Getankt
2016H2 

Aantal
2017 

Getankt 
2017H1 

Opmerking 

Auto's (49)  51  49241,0  37265,1 45  39919,7 36834,2 45  37834,7   In de tijd minder getankt 

Vrachtauto's (5)  6  62682,0  51069,1 8  51668,1 53365,6 8  55436,7 
Aantal getankte liters is 
een indicatie omdat er 
soms getankt is bij een IBC 

 
De registraties hebben gezorgd voor meer inzicht en medewerkers zijn zich bewust dat besparingen vooral 
verkregen worden door bewuster gebruik van de kraan, auto of vrachtauto en deze niet te gebruiken als het 
niet nodig is. Om verder besparingen te bewerkstelligen is verder besloten om enkele materieelstukken te 
volgen als het gaat om het brandstofverbruik. Het doel is om samen met de chauffeurs tot nieuwe inzichten te 
komen, brandstofbesparingstips te delen en elkaar aan te moedigen om het brandstofverbruik verder terug te 
dringen.  
Op onze website www.hooijer.nl en de website www.skao.nl vindt u meer informatie over onze  voortgang 
met betrekking tot de CO2-reductie. 
 
Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
K. Hooijer (Directie) 
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