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Inleiding 

Projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Dit zijn de projecten van een 

bedrijf met CO₂-bewust Certificaat die bij een aanbesteding aan het bedrijf zijn gegund, en - waarop 

het bedrijf heeft ingeschreven onder bijvoeging van het CO₂-bewust Certificaat van het bedrijf, of - 

waarop het bedrijf heeft ingeschreven inclusief een aangeboden CO₂-ambitieniveau. 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voeren onder de naam Combinatie EschDoorn het 

project Dagelijks Onderhoud, calamiteiten en incidenten en diverse werken uit gelegen aan de 

provinciale wegen in Noord Brabant. Dit project hebben wij verkregen onder inschrijving van ons CO2 

niveau 5 certificaat. 

Het project is in 2018 gestart en de werkzaamheden worden uitgevoerd tot 31-12-2020.  
 
Reductiedoelstellingen 

Voor dit project zijn er geen separate doelstellingen opgesteld daar het niet gegund is met 

gunningsvoordeel, geen reductiemaatregelen door opdrachtgever geëist, maar onder inschrijving  

van het CO2 niveau 5 certificaat.  

Reductiedoelstellingen voor dit project zijn opgenomen in onze algemene doelstellingen 2019.1 
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1 Voor planning, status e.d. zie voortgangsrapportages en PVA J. van Esch BV 
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Footprint Absoluut 1e helft 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footprint Relatief 1e helft 2019 

 

  

 

 

 

 

 



Conclusie: 

In 2018 zijn er geen representatieve gegevens verzameld waardoor er geen footprint is bepaald. 

2019 zal als referentiejaar dienen m.b.t. reductiedoelstellingen zoals hierboven beschreven.  

 


