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          3 Maart 2021 

Betreft: Elshout heeft inzicht op haar CO2 – Reductie(Nieuwsbrief 2021-1) 

Geachte relatie, 

In 2017 heeft Elshout de ambitieuze doelstelling om de CO2-uitstoot ten opzichte van de omzet in 
het basisjaar 2017 in 2022 met 8,5% te verlagen. 

 

 

De bovenstaande grafiek laat zien dat we onze doelstelling 
ruimschoots behaald hebben. In de bovenstaande tabel staan 
de reductiepercentages per jaar. Niet alleen de uitstoot per 
euro omzet is gedaald, maar ook de totale CO2 Uitstoot van 
Elshout is behoorlijk gedaald.  

Aangezien het vernieuwde handboek van de CO2-
Prestatieladder het stellen van driejaarlijkse doelen eist, heeft Elshout haar doelen bij moeten 
stellen. 

Elshout heeft zichzelf het doel gesteld om per ton omzet de CO2-emissie mbt scope 1 & 2 (directe en 
indirecte CO2-uitstoot) en m.b.t. gedeclareerde kilometers/energie te reduceren met 1,5% in 2024 
en 3,5 % in 2027 gerekend vanaf het referentiejaar 2020. In het energiemanagementplan is deze 
doelstelling nader uitgewerkt. Een aspect is de jaarlijkse vastlegging van de CO2-uitstoot en het 
periodiek rapporteren over de voortgang mbt de CO2-reductiedoelstellingen. 

Aangezien Elshout haar acties tot het jaar 2022 had gesteld en de nieuwe doelstelling tot 2024 geldt, 
zijn diverse maatregelen op de kalender gebleven. Echter, van vele acties is de CO2-reductie al 
in/voor het jaar 2020 bereikt. Daardoor zijn de doelen conservatiever dan de voorgaande doelen. 

Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 

Met Vriendelijke Groet, 

Ron Wullems 
Directeur 
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% CO2 reductie  
t.o.v 2017 ( per 
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% reductie  
t.o.v 2017 
(Totale co2 
uitstoot) 

2018 24% 15% 
2019 10% 10% 
2020 48% 5% 


