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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

Als Reijm Groep I B.V. zijn we druk bezig om onze milieu certificering door Bureau Veritas Certification op 

het hoogste niveau, niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behouden. We blijven continu op zoek om ons 

verbruik van grondstoffen en CO2-uitstoot te verlagen en we zoeken initiatieven om tot verdergaande 

reductie te komen. Hierbij willen we graag onze medewerkers en andere belanghebbenden weer informeren 

over de voortgang van de doelstellingen en reductiemaatregelen. 

Doelstellingen CO2-reductie 

Wij hebben de doelstelling voor het reduceren van CO2 onveranderd vastgesteld. De CO2-uitstoot staat in 

verhouding met de bedrijfsomzet. Doelstelling is de CO2-uitstoot op basis van de omzet te reduceren met 

4% per 5 jaar, ten opzichte van ons begin- of basisjaar 2013. De eerste 4% hebben we ruim bereikt. 

 

CO2-footprint tweede helft 2019 

We hebben bekeken hoe onze energiestromen 

met CO2-uitstoot er hebben uitgezien in de 

tweede helft van 2019. De totale uitstoot CO2 

in de eerste helft van 2019 bedroeg 657,7 ton 

CO2. Hiernaast is de verdeling van de uitstoot 

naar de verschillende energiestromen in een 

grafiek weergegeven. De bedrijfsomzet stijgt 

nog steeds, in verhouding daalt de uitstoot 

derhalve enorm. 

Het hergebruik en de afvoer van grondstoffen 

in onze keten tonen een besparing, onder 

andere door het gebruik door onze 

transporteur van een lichtgewicht aanhanger 

met minder rijweerstand. 

De scope 3 doestelling van 4% reductie in 2021 is met een besparing van 5,4% behaald, vandaar dat 

gekeken is naar de andere afvalstromen: dakafval, bedrijfsafval, grof vuil, bouw- en sloopafval en hout. 

In 2019 is verwerkt: Dakafval 41.340 ton, 298 ton CO2. Bedrijfsafval 1.173.900 ton, 34.043 ton CO2.  

Grof vuil 0.088.120. ton, 02.853 ton CO2. Bouw- en sloopafval 8.490.140 ton, 3.157.483 ton CO2. Hout 

3.747.070 ton, 385.948 ton CO2, in totaal is 3.580.625 ton CO2 bespaard ten opzichte van verbranding. 

Dat is 30% meer dan in 2018. 
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Reductiemaatregelen 

Elke medewerker van Reijm Groep I B.V. kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de 

CO2-uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van machines en vrachtwagens, het uitdoen 

van elektrische apparaten en de verlichting en het carpoolen met collega’s zijn hierbij enkele voorbeelden. 

 

Indien u verdere suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris, de heer Fred Reijm. 

 


