
Ook in 2020 is Compeer Infra actief geweest om de footprint in kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Plaatsing van zonnepanelen
Sturen op elektrificatie van materieel
en wagenpark
Sturen op HVO i.p.v. gewone diesel
Verduurzamen inkoopbeleid
Terugkoppelen rijgedrag aan
medewerkers  

CO2-footprint 2020 
421,9 ton

Totale absolute
CO2-uitstoot 

Dit doen wij aan CO2-
reductie 

Brandstofverbruik
387,5

Propaan
19,0

Elektra
10,8

Zakelijk vervoer
4,5

2020 421,9

482,9

Gas en elektraverbruik van 
91 huishoudens voor een
heel jaar

245 retourtjes naar New
York 

Met de auto 54 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3 MW
44 dagen laten draaien

21.095 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze scope 1 en 2 uitstoot staat gelijk aan: Wat kun jij doen? Ketenanalyse - straatwerk klinkers

2015

Scope 1: 406,5 ton
Scope 2: 10,8 ton

Business travel: 4,5 ton

Scope 3:  8.293

Sturen op
verduurzaming

inkoop goederen
en diensten 

(= 6%)

Efficiëntere ritten 
in transport

(= 0,25%)

Onderzoek  naar
verwerking

afvalstromen 

CO2-uitstoot per
miljoen omzet

2020 22,1

48,32015

Doelstellingen
Scope 1 en 2:

Compeer Infra B.V. wil in 2024 t.o.v. 2015 65%
minder CO2 uitstoten (gerelateerd aan omzet).

 
Scope 3:

Compeer Infra B.V. wil in 2024 t.o.v. 2018
6,25% minder CO2 uitstoten binnen de keten

van straatwerk. 

Hoe reis jij naar je werk? Is dit met
een brandstofauto? Denk na over

mogelijkheden om jouw CO2-
uitstoot hiervan te beperken! Ga
bijvoorbeeld eens met het OV,

carpool met een collega of investeer
in een elektrische auto! Ook jij kan je
steentje bijdragen aan het reduceren

van onze uitstoot! 

Project met gunningvoordeel
Samenwerkingovereenkomst

Elementenverhardingen Gemeente
Amsterdam

Geschatte scope 1 en 2 CO2-uitstoot in
2020: 4,3 ton 
Geschatte scope 3 uitstoot: 528,0 ton 
Toepassing elektrisch materieel en
voertuigen
Bedrijfsbrede doelstellingen en
maatregelen 


