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CO₂-prestatieladder  
 
 
Beste medewerkers, 
 
Tijssen BV Aannemingsbedrijf is gecertificeerd voor trede 3 van de CO₂-prestatieladder. Om dit niveau 
te handhaven en zelfs te verbeteren streven wij voortdurend naar verdere optimalisatie en verbetering 
van de milieuprestaties.  
 

Wat is ook alweer de doelstelling van CO₂-certificering? 

• Inzicht krijgen in onze CO₂-uitstoot, hoeveel ton CO2 stoten wij uit? 

• Welke zaken kunnen wij toepassen om CO2 te reduceren en wat doen we al? 

• Gunningvoordeel krijgen op projecten van de overheid.  

Dit doel is breder dan alleen prestaties op gebied van CO₂. Hierbij focussen wij ook op lagere uitstoot 
van bijvoorbeeld fijnstof. Veel werkzaamheden voeren wij uit in landelijk gebied. Hier wonen en werken 
veel mensen op een klein oppervlak. Een gezond leef- en werkmilieu is daarbij essentieel. Zowel voor 
onze medewerkers als voor de omgeving. Hier zet Tijssen BV zich voor in.  
 
Een groot voordeel van de CO₂-certificering ligt in het feit dat een organisatie inzicht moet krijgen in hun 
CO₂-uitstoot. Dit inzicht vertaalt zich in de ‘footprint’ van de betreffende organisatie. De CO₂-uitstoot 
wordt verdeeld in 3 groepen, namelijk scope 1, 2 en 3. 
 
Voor het huidige niveau 3 hoeft Tijssen BV nog geen scope 3 te maken. 
 

• Scope 1 betreft de directe emissies. Deze emissies komen vrij bij onze werkzaamheden. Hierbij 
gaat het om brandstof (diesel en benzine) en verwarming (gas).  

• Scope 2 heeft te maken met indirecte emissies. De indirecte emissies betreffen in ons geval 
elektriciteit.  

 
Uitstoot ton CO2 

Vanaf 2016 zijn de gegevens met betrekking tot verbruik van brandstoffen gemonitord. Van dat jaar is e 
en footprint gemaakt en de totale uitstoot CO₂ van scope 1 en 2 was 1348 ton. Voor 2017, in dit jaar 
bedroeg de totale uitstoot van scope 1 en 2, 1443,84 ton CO2. In 2018 was de totale uitstoot van scope 
1 en 2 1197,20 ton CO2.  

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief zijn nog niet alle gebruiksgegevens over 2019 bekend. De eerste 
helft van 2019 laat een uitstoot zien van 428,70 ton CO2 inclusief het verbruik op projecten met 
gunningvoordeel.  

Zoals uit de CO₂ -footprint is gebleken heeft de CO₂-uitstoot van het 'werk' materieel en van de 

bedrijfsbussen een grote invloed op de totale CO₂ -uitstoot van de organisatie. Het kantoorpand 
gevestigd in Sint Maartensdijk heeft echter een kleine invloed. Toch zien wij ook daar kansen om de 
CO2-uitstoot te verminderen ondanks het kleine aandeel van de totale CO₂-uitstoot. 
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Voor eind 2019, begin 2020 staat de halfjaarlijkse footprint Q2 2019 gepland, dit als al de verbruik 

gegevens binnen zijn. Dit wordt uiteraard weer gecommuniceerd in de footprint totaaloverzicht 2019 en 

zal dan ook te vinden zijn op de bedrijfswebsite. 

Bijeenkomst Stichting Nederland CO2 Neutraal  

Afgelopen 5 december is Martijn bij de bijeenkomst Nederland CO2 neutraal geweest, waar in de 

werkgroep bedrijfsmiddelen middels een presentatie reductiemogelijkheden werden toegelicht. In de 

middag was een discussie over de CO2 Prestatieadder waarin uitdagingen en kansen werden 

besproken. Om vertegenwoordigd te zijn in een werkgroep en aangesloten bij een organisatie, geeft 

weer een nieuwe kijk op reductiemogelijkheden. 

Zo is Tijssen BV voortdurend op zoek naar nieuwe middelen om de CO₂-productie te verlagen. 

Wanneer u zelf meer informatie wilt over de CO₂-prestatieladder verwijzen wij u naar de SKAO, Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. http://CO2-prestatieladder.nl Hier komt u bij de 

deelnemende bedrijven ook Tijssen BV tegen. 

Heb je zelf een tip of weetje inzake CO2-reductie, laat het weten! 

 

Sint Maartensdijk, December 2019    

 

 

N.W. Tijssen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt ook digitaal op de bedrijfswebsite geplaatst conform paragraaf 4.1.2. uit het 

communicatieplan.  
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