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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Het opstellen van de halfjaarlijkse rapportage is onderdeel van het energiemanagementsysteem dat in het 
kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Afgelopen half jaar hebben er de volgende organisatorisch 
updates plaatsgevonden: 

 Organisatorische grenzen vaststellen aan de hand van de geconsolideerde inkoopomzet; 

 Vaststellen van de omvang van het bedrijf; 

 Aangepaste en nieuwe reductiemaatregelen; 

 Bewustwording binnen de organisatie toetsen en vergroten; 

 Deelname aan keten-/sectorinitiatieven herzien en vaststellen; 

 Commitment aan CO2-emissie reductieprogramma’s herzien en vaststellen; 

 Aanpassen diverse documenten in het Digitaal Management Systeem (DMS); 

 Interne audit en zelfevaluatie ten aanzien van de CO2-prestatieladder; 

 Directiebeoordeling ten aanzien van de CO2-bewust stuurcyclus. 

De onderhavige voortgangsrapportage is derhalve een grote terugblik op de behaalde energiereductie in 
de afgelopen periode. 

1.2 Uitgangspunten 
Het handboek CO2-Prestatieladder (versie 3.1, d.d. 22-06-2020), zoals uitgegeven door SKAO, is/wordt 
gehanteerd bij het bepalen van de beleidskeuzes en het opstellen van de doelstellingen. De basis voor de 
implementatie binnen onze organisatie wordt gevormd door ons eigen gecertificeerde 
managementsysteem. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande structuur en 
overlegvormen. Daar waar afgeweken is, wordt dat verwoord in het nieuw opgestelde CO2-
managementplan. 

1.3 Leeswijzer 
Voornoemde veranderingen worden beschreven in diverse hoofdstukken. Daarnaast is de voortgang op 
diverse onderdelen weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Verwijzing eisen CO2-presatieladder 

Hoofdstuk 
rapport 

Inhoud Eis in de CO2-
presatieladder 

2 Emissie-inventaris 3.A.1 en 4.A.1 

3 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2 3.B.1 en 3.C.1 

4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3 5.B.2 

5 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel 3.B.1 en 3.C.1 

6 Voortgang en trend - 

7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma 5.C.1 en 5.C.2 

8 Deelname aan een sectorinitiatief 3.D.1 

2 Emissie-inventaris 2020 

2.1 Organisatorische grenzen 
Op basis van de geconsolideerde omzetbalans 2019 van de Holding Gebr. van Esch BV is de AC-analyse 
uitgevoerd. Een uitgebreide verantwoording van de vastgestelde “Organizational Boundary” wordt 
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verwezen naar het CO2-managementplan. Holding Gebr. van Esch BV is als hoogste top van de hiërarchie 
van bedrijven genomen, met daaronder de dochtermaatschappij J. van Esch BV. 

2.2 Basisjaar 
Ten opzichte van het basisjaar 2014 is de voornoemde Organizational Boundary gewijzigd. De drie 
dochtermaatschappijen zijn in 2018 samengevoegd tot J. van Esch BV. Tevens gewijzigd zijn de 
bedrijfslocaties: 

 Bedrijfslocatie Breda is per 21-12-2017 in gebruik genomen. 
 Bedrijfslocatie Nijmegen is per 29-02-2020 in gebruik genomen. 
 Bedrijfslocatie Best zal per 30-06-2021 in gebruik worden genomen. 

2.3 Omvang bedrijf 
Op basis van de emissie-inventaris 2020 wordt voldaan aan een “Middelgroot bedrijf”. De totale CO₂-
uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar. Daarnaast bedraagt 
de totale CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties maximaal (≤) 10.000 ton per jaar. 

2.4 Directe en indirecte emissies 
Ieder halfjaar wordt de emissie-inventaris (CO2-footprint) berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het 
mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en bij te sturen (zie hoofdstuk 3). In de eerste helft van 
2020 was in totaal 1.426 ton CO2 uitgestoten, waarvan 1.385 ton CO2 direct en 41 ton CO2 indirect. De totale 
hoeveelheden voor 2020 zijn uitgekomen op in totaal 3.207 ton CO2 uitgestoten, waarvan 3.126 ton CO2 
direct en 81 ton CO2 indirect. In navolgende grafiek zijn de CO2-emissie per categorie opgenomen. 
 
Tabel 2: Verwijzing eisen CO2-presatieladder 

Scope 1  omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Aardgas gebouwen 17.247  m3 1884  32,5  

Diesel bedrijfsmiddelen 870.042 liters 3473  3.021,7  

Benzine bedrijfsmiddelen 6.934 liters 2784  19,3  

Tweetaktolie bedrijfsmiddelen 12.345 liters 2258  27,9  

Smeeroliën bedrijfsmiddelen 6.742 kg 3035  20,5  

Lasgas  850 liters 3180  2,7  

Propaangas 566 liters 1725  1,0  

   Totaal scope 1  3.125,5  
 

Scope 2 omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom (incl. teruglevering) 114.486 kWh 556 63,7 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom projecten 2.718 kWh 556 1,5 

koude middelen airco (R134a) - verlies 10,05 kg 1430000 14,4 

brandstof woon-werkverkeer 8.490 km 195 1,7 

   Totaal scope 2  81,2 
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2.5 Meest materiële emissies 
Voor het bepalen van de meest materiële scope 3 emissies is uitgegaan van de inkoop volumes van de J. 
van Esch BV. Bij het vaststellen van de rangorde in scope 3 emissiebronnen zijn leveranciers van 
producten, onderaannemers, dienstenleveranciers en brandstofleveranciers meegenomen. 
 
Voor de berekeningen en onderverdeling naar activiteiten verwijzen wij naar de separate interne 
rapportage “Scope 3 berekening”. In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de berekeningen 2020 
weergegeven. In totaal heeft de J. van Esch BV een hoeveelheid van 20.962 ton CO2 aan scope 3 emissies 
uitgestoten. 
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3 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2 
3.1 Reductiedoelstellingen scope 1 en 2 
Onze emissie wordt vooral veroorzaakt door het gasolieverbruik van het rijdend materieel en 
bedrijfswagens (94% van het totaal). Het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik hebben een marginale 
invloed op de totale emissie-inventaris. 
 
Ten aanzien van het reduceren van onze CO2-uitstoot hebben we ons ten doel gesteld om in 2020 een 
reductie van 8% te realiseren inzake de scope 1 emissies, respectievelijk 95% inzake de scope 2 emissies, 
ten opzichte van het referentiejaar 2012, relatief ten opzichte van de draaiuren. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren hebben we in een eerder stadium de volgende maatregelen 
opgesteld: 

 vastgoed: jaarlijks 1 vastgoed investering om energie te besparen; 

 duurzame elektriciteit: groene stroom van nationale oorsprong; 

 materieel innovatie: presentatie resultaat onderzoek naar materieel draaiend op alternatieve brandstof 
als vervolg op Aquavince; 

 materieel aankoop: motor nieuw materieel voldoet aan hoogste milieuklasse 

 personenauto’s aankoop: bij nieuwe personenauto’s is duurzaamheid een keuzecriteria 

 opleiding nieuwe draaien of rijden: jaarlijks wordt gekeken of personeel opgeleid moet worden voor 
het nieuwe rijden; 

 logistieke efficiëntie: maatregel naar aanleiding van resultaten gemeten logistieke efficiëntie. 

3.2 Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 2e helft 2020 (scope 1 en 2) 
 Aanschaf nieuw materieel - Mobiele kraan, Liebher A920 (Stage 5 motor) 

 Aanschaf nieuw materieel - 2x Mercedus Pick-up bus 314CDI 

 Vertrekregeling. Meer vanuit thuis rechtstreeks naar de werken, in plaats van de vestigingen. 

 Sinusmaaien en circa 150 km sloot (van de 650 km sloot) niet maaien. 
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4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3 
4.1 Reductiedoelstellingen scope 3 
Aan de hand van de analyse van de upstream en downstream scope 3 emissies zijn er twee ketenanalyses 
uitgevoerd: 

1. Ketenanalyse Groenafval en Bokashi; 
2. Ketenanalyse Woon-werkverkeer. 
 
Dit heeft geleid tot aanvullende reductiedoelstellingen. Op basis van de huidige omstandigheden in de 
markt, heeft J. van Esch BV ambitieuze, realistische doelstelling geformuleerd. 
 
Groenafval en Bokashi 
De ketenanalyse “Groenafval en Bokashi” is eind 2019 opgesteld. In de ketenanalyse zijn diverse reductie 
maatregelen berekend. Vanuit de ketenanalyse kan geconcludeerd worden dat reductie met name 
behaald wordt op het zelf produceren van Bokashi. Hiervoor zijn de onderstaande doelstellingen 
geformuleerd, op langere en kortere termijn. Lange termijn: 

 In 2021 ten opzichte van 2019 25% van hun bodemverbeteraar zelf produceren als Bokashi; 

 In 2022 ten opzichte van 2019 50% van hun bodemverbeteraar zelf produceren als Bokashi; 

  

 In 2024 ten opzichte van 2019 100% van hun bodemverbeteraar zelf produceren als Bokashi. 
 
Om de doelstelling op de lange termijn te realiseren zijn er voor de korte termijn doelstellingen 
geformuleerd: 

 In november 2019 de voorverkenning met betrekking tot vergunning voor grootschaligere Bokashi 
productie rond hebben; 

 In december 2019 5% (circa 500 m3) Bokashi in productie hebben; 

 In december 2020 de vergunning voor grootschaligere Bokashi productie rond hebben; 

 In april 2020 Bokashi hebben toegepast als bodemverbeteraar binnen hun werkprojecten, ter 
vervanging van reguliere bodemverbeteraar. 

 
Woon-werkverkeer 
De ketenanalyse “Woon-werkverkeer” is eveneens eind 2019 opgesteld. Deze ketenanalyse is afgesloten 
met een reductiedoelstelling. J. Van Esch wil in de periode 2019-2024 een reductie van 5% realiseren. Dit 
zal bereikt gaan worden door medewerkers met een privé-auto binnen een woon-werkafstand van 12,5 km 
te motiveren voor 50% van de tijd te fiets te nemen, meer gebruik te maken van openbaar vervoer, samen 
rijden of elektrische fiets / e-bike. J. Van Esch wil met deze doelstelling een reductie realiseren van 1,3 ton 
CO2. 

4.2 Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 2e helft 2020 (scope 3) 
 Afgelopen jaar hebben we al onze medewerkers in een nieuw jasje gestoken en een duurzame 

bestemming gevonden voor onze oude bedrijfskleding. Deze oude textiel- en kunststofvezels, ook wel 
'cliff' genaamd, vormen de basis voor prachtige, gerecyclede picknickbanken op al onze vestigingen! 

 Kartonnen koffiebekers in plaats van plastic. 

 



Voortgangsrapportage 2020 
 

Pagina 9 van 15 

5 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel 
Project 16.50.00  - Provincie Noord Brabant 
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voeren we 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 verlengd uitgevoerd tot 31-12-2023. 
 
Voor dit project zijn er geen separate doelstellingen opgesteld daar het niet gegund is met 
gunningsvoordeel en geen reductiemaatregelen door opdrachtgever zijn geëist, maar onder inschrijving 
van het CO2 niveau 5 certificaat. Reductiedoelstellingen voor dit project zijn opgenomen in onze algemene 
doelstellingen, zoals verwoord in paragraaf 3.1. 
 
Voor dit project is er in 2019 in totaal 317,7 ton CO2 uitgestoten, berekend aan de hand van de ingezette 
draaiuren. Over 2020 is in totaal 376 ton CO2 uitgestoten, in navolgende tabel en grafiek is de emissie-
inventaris weergegeven. 
 

 
 

 
 
De lichte stijging in de CO2-uitstoot is te verklaren door een lichte toename van de werkzaamheden, maar 
zeker ook door de verbeterde datacollectie. Eind 2019 is de Pluriform app in gebruik genomen, waarmee er 

Project
Projectnummer 165000 PNB OPC 0.2 Dagelijks Onderhoud
Rapportage periode: Van 1-1-2020 tot 31-12-2020

Materieel inzet in het afgelopen kwartaal
Brandstof Verbruik liters 

per uur
Inzet Brandstof verbruik 

(l)

Werkbus Diesel 3,5 3795,51 13284,285

Vrachtwagen Diesel 15 1130,25 16953,75

Tractor met arm /vangrailmaaier/klepelmaaier/rollenpersDiesel 12,5 5462 68275

Graafmachine / Wiellader e.d. Diesel 12 1132 13584

Handgereedschap zoals Motorkettingzaag benzine 1,5 3383 5074,5

Totaal verbuik diesel (l) 112097,04 CO2 uitstoot diesel (ton) 362,1

Totaal verbruik benzine (l) 5074,50 CO2 uitstoot benzine (ton) 13,9

Totaal CO2 Ton Uitstoot 376,0

Registratie CO2 verbruik Project
Provincie Noord Brabant Dagelijks Onderhoud
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meer en accurater de machine uren en draaiuren worden geregistreerd. Met name in het klein 
handgereedschap zie je daardoor een relatieve stijging in de inzet. Klein manco in de verbetering is dat 
geboekte uren niet altijd de daadwerkelijke draaiuren betreffen. 
 
Project 23.06.00 - Waterschap Brabantse Delta 
Op 12 maart 2021 is ons het werk Maaionderhoud bermen en watergangen, perceel 01 De Ham gegund. 
Meer hierover in de voortgangsrapportage over de 1e helft van 2021. 
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6 Voortgang en trend 

6.1 Scope 1 en 2 
Ten opzichte van het huidige referentiejaar (2012) is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in 2020 
nagenoeg gelijk gebleven (2.857 versus 2.895 ton, uitgaande van de oude emissiefactoren). 
 

 
 
Gerelateerd aan de bedrijfsgrootte (manuren + draaiuren) dan blijkt er ten opzichte van het referentiejaar 
een daling van 9,5%. Dit ligt in lijn met de te realiseren doelstelling van 8% reductie! 
Oftewel in 2012 hadden we een uitstoot van 7,52 kg CO2/uur. Anno 2020 hebben we een uitstoot van 6,80 
kg CO2/uur. Een mooi bereikt resultaat. 
 

 
 
De reductiedoelstelling van de J. van Esch BV om een reductie van 8% te behalen in 2020 inzake de scope 
1 emissies is daarmee behaald!. De 95% reductie inzake scope 2 emissies lijkt nog ver weg. Echter de 
resultaten van de zonnepanelen, die per 1 april zijn gelegd en de nog te installeren zonnepanelen op de 
locaties Tilburg en Breda worden grote stappen gemaakt. 
 
Kijk je naar het brandstofverbruik in 2020 dan hebben we daar de volgende cijfers bij: 

 23.688 draaiuren met materieel voor infrawerken; 
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 39.666 draaiuren met materieel voor groenonderhoud; 

 1.625.447 km afgelegd voor materieeltransport (vrachtwagens/busjes/etc.); 

 409.602 km afgelegd voor personentransport (personenauto’s); 

 2.852 uren met onbemand materieel (pompen, zeven, compressors, etc.). 

6.2 Scope 3 
Ten opzichte van vorig jaar is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in 2020 fors gestegen. Deze stijging 
is echter met name ontstaan door een verbeterde datacollectie. Door een verbeterde inrichting van het 
ERP=systeem en de daaruit te destilleren tonnages van de eigen weegbrug. 
 

 
De reductie in scope 3 emissies wordt onder andere bewerkstelligt door de uitwerking van de 
ketenanalyses. Onderstaand de voortgang hierin. 
 
Ketenanalyse Groenafval en Bokashi 
Locatie Cromvoirt: het vergunningentraject wordt een lang traject. Doordat ingezameld grasmaaisel ook als 
afval wordt gezien is Provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag. Wordt vervolgd. 
 
De combinatie JvE/Prop is bij project 02.77.00 voor het maaien van de bermen en sloten in de Gemeente 
Breda een pilot opgestart om vrijgekomen gras te verwerken tot Bokashi (in plaats van storten bij 
compostering). Eén van de onderaannemers die wij hebben ingeschakeld voor het maaien van de 
watergangen in Breda zorgt voor de verwerking van het gras in de kuilen. Dit is loonbedrijf AJ de Bruijn uit 
Rijsbergen. 
 
De combinatie heeft gras uit de voorjaarsronde op twee verschillende adressen aangeleverd bij AJ de 
Bruijn én tevens heeft de combinatie de materialen aangeschaft om Bokashi te maken, Loonbedrijf AJ de 
Bruijn heeft twee kuilen opgezet: één met los maai-zuiggras en één met grasrollen. De toegevoegde 
materialen liggen in lijn met de toegepaste hoeveelheden in Cromvoirt). 
 
Vooraf het maaien en ruimen van de bermen heeft gemeente Breda het zwerfvuil laten ruimen, echter de 
kuilen zullen niet 100% zwerfvuil vrij zijn. Binnenkort worden beide kuilen geopend, het gras wordt 
waarschijnlijk nog gezeefd en hierna via een lopende band handmatig het laatste zwerfvuil verwijderd. 
Richard verzorgt de afzet en verwerking op het land. Dit zal op eigen maisland zijn en hij gaat proberen te 
leveren aan een boomkwekerij. 
 
Na de verwerking plannen wij een evaluatie in om alles te evalueren. Ook zullen we de kostprijs per ton 
bepalen, zodat duidelijk wordt of dat het op grotere schaal toepassen rendabel is. 
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Ketenanalyse Woon werkverkeer 
Er is een oproep gedaan voor de fietsregeling. Echter door gebrek aan belangstelling is deze niet 
doorgezet. Desalniettemin is het aantal medewerkers die op de fiets naar het werk komen gestegen. In 
navolgende grafiek is de huidig status weergegeven. De eerste stappen zijn dus gezet en zijn hoopvol 
inzake het bereiken van de doelstelling. 
 

 

6.3 Medewerkers bijdrage 
Binnen J. van Esch BV is het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en 
mee te denken over CO2-reductie: 

 VGM-overleg; 

 uitvoerders-, projectleiders en/of bedrijfsbureauoverleg; 

 functioneringsgesprek; 

 interactie vanuit specifieke toolbox-meeting; 

 personeelsbijeenkomst; 

 Preventientje 

 intranet of via e-mail (kam@jvesch.nl). 

6.4 Publicaties website 
Via de website zijn de afgelopen periode diverse verplichte onderdelen gepubliceerd en in te zien 
geweest. De volgende publicaties zijn afgelopen periode toegevoegd: 

 3.A.1 Emissie-inventaris 2020; 

 CO2-managementplan 2021; 

 5.B.2 Voortgangsrapportage 2020 (onderhavige rapportage). 

 
Zie ook bijlage 1 voor de losse toevoegingen. 
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7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma 
7.1 BouwCirculair (deelnemer: Willy den ouden) 
BouwCirculair is de voortzetting van het Netwerk Betonketen. BouwCirculair realiseert de toepassing van 
CO2-arm en circulair beton. Het organiseert netwerkbijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de 
betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Voor het bevorderen van duurzaam 
beton zijn moederbestek.nl (aanvullende bestekseisen) en de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton 
(voor EMVI projecten) ontwikkeld. 
 
Naast de betonketen heeft BouwCirculair ook de Groenketen opgezet. Op 26 januari 2021 is de online 
sessie “Startbijeenkomst De Groenketen” bijgewoond door Willy den Ouden en Arjan Timmer. De 
Groenketen is eind 2020 opgestart en heeft net als de Betonketen als doel om klimaat- en circulaire 
doelstellingen aan te jagen door samenwerking in de keten te verbeteren. Voor de hand liggende 
maatregelen zijn het sturen op schoner materieel en transport bij groenwerkzaamheden en het 
hoogwaardig verwerken van vrijkomend groen (bermmaaisel, snoeiafval en stammen). Maar er spelen ook 
andere vraagstukken, zoals het voorkomen van vervuiling in de bermen, zodat gras niet te vervuild is om te 
verwerken in circulaire toepassingen. Of de keuze voor het maaibeleid, om biodiversiteit niet onnodig aan 
te tasten. 
 
Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders en -aannemers, tot 
landschapsarchitecten, afvalverwerkers, en innovatieve bedrijven die biobased oplossingen ontwikkelen. 
Met de samenwerking in de Groenketen willen we opdrachtgevers ondersteunen bij het sturen op circulair 
groenbeheer, en ketenpartners met elkaar in gesprek brengen over hoe een circulaire groenketen vorm 
kan krijgen. 
 
Aanpak voor de periode  2021/2022:  

 Ontwikkelen van productbladen die opdrachtgevers in hun maai- en snoeibestekken op kunnen 
nemen, met eisen ten aanzien van de wijze van uitvoering van het project, het in te zetten materieel & 
transport, en het verwerken van vrijkomend groen.  

 Om innovatie te stimuleren en proeftuinen te starten worden bijeenkomsten georganiseerd waar 
innovatieve bedrijven circulaire & biobased producten pitchen aan de keten. 

 Goede voorbeelden van projecten, contracten, producten, etc. met elkaar delen binnen en buiten de 
groenketen. 

7.2 Duurzaamheid Wabico (deelnemer: Willy den ouden) 
J. van Esch BV is financier van het initiatief vergistingsinstallatie Wabico. Meer informatie is te vinden op 
http://www.wabico.nl/. Meer informatie over deelname is te vinden in de ketenanalyse biomassa. 
 
Op het terrein wordt groen gas geproduceerd uit groenafval. Het geproduceerde groen gas bedraagt 
3.760.000 Nm3 per jaar, goed voor de gasbehoefte van circa 2.100 huishoudens. J van Esch BV is exclusief 
toeleverancier van bermgras welke gebruikt wordt in het vergistingsproces, waarbij als residu een 
hoogwaardig digistaat overblijft, welke gebruikt wordt als meststof in de landbouw. 
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8 Deelname aan een sectorinitiatief 
8.1 CO2-reductieprogramma: “Bewust omgaan met energie” (deelnemer: Arjan Timmer) 
Het CO2-reductieprogramma ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’ is een reductieprogramma waarbij 
de deelnemers maatregelen treffen om hun mensen bewust te maken van het energieverbruik en op deze 
manier hun CO2-uitstoot te reduceren. Initiatiefnemer is Mourik Infra B.V., in samenwerking met een NGO: 
Stichting Stimular. Inmiddels kent het initiatief circa 15 deelnemers. 
 
Zoals in de vorige voortgangsrapportage reeds besproken heeft op 1 oktober heeft de 2e bijeenkomst van 
2020 plaatsgevonden. De bijeenkomst van donderdag 4 maart 2021 stond in het teken van de 
doelstellingen. Zowel een evaluatie van de afgelopen jaren, als een vooruitblik ten aanzien van de 
toekomstige doelstellingen. Op basis van de reeds aangeleverde input is een Nieuw publicatiedocument 
opgesteld. Op basis van de voorzet van Marc worden de uiteindelijke nieuwe doelen vastgesteld. 
 
De nieuwe Hoofddoelstelling is als volgt: 

 15% reductie op de CO2-uitstoot van voertuigbrandstoffen in 2024 ten opzichte van 2019 
gerelateerd aan de omzet of een andere maat. 

Voorts was er een Presentatie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) door Peter Verwoerd en Thea 
Smid van de gemeente Molenlanden  
 
De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 7 oktober 2021. Hier meer over in het volgende 
verslag over de voortgang. 
 
 



Bijlage 1 
 
Toegevoegde publicaties website www.jvanesch.nl 

 


