
Voor de locatie Someren, waaronder Berkvens BV, Limburgia en P&L vallen, hebben wij als doel gesteld  
om in 2025 onze CO2 uitstoot binnen scope 1 & 2 te halveren en door te groeien naar niveau 5 op de  
CO2 prestatieladder. 

Meten is weten
Vanuit de meting volgens de richtlijnen van de CO2 prestatieladder bleek dat ondanks de ‘groene stroom’  
die wij inkopen, bestaande uit Europese wind, we toch nog een behoorlijke CO2 uitstoot veroorzaken met 
onze elektra. In figuur 1 een overzicht van de CO2 uitstoot van 2018 met daarin per categorie de verdeelde 
CO2 emissies. 

Om de gewenste doelstelling van 50% CO2 
reductie t.o.v. 2018 te halen zal onze CO2 uitstoot 
binnen scope 1 & 2 terug moeten worden 
gebracht van 4.726 ton naar maximaal 2.363 ton 
CO2. Hiervoor hebben wij een aantal reductie-
maatregelingen geïnventariseerd en opgenomen 
in ons plan van aanpak.

Doelstelling CO2 reductie 2020-2025

CO2 uitstoot 2018 per categorie
Scope 1 & 2

Figuur 1

Als totale organisatie en concern hebben wij natuurlijk de ambitie om te blijven 
groeien, maar niet ten koste van mens en natuur. Daarom gaat ons doel om te 
groeien samen met ons doel om de impact op het milieu te reduceren.
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TOTAAL   2363 ton CO2 = 50%

Zo willen wij op onderstaande aspecten 
onze CO2 reduceren:
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Om door te groeien naar niveau 5 van de CO2 prestatieladder willen wij voor 2022 de volledige CO2 uitstoot 
in scope 3 in kaart brengen en hiervoor reductiedoelstellingen formuleren en een plan van aanpak voor 
opstellen. Momenteel hebben we al een aantal stromen binnen scope 3 inzichtelijk gemaakt, zoals Externe 
transport, woon-werk verkeer en Afval. In figuur 2 een overzicht van de CO2 uitstoot van 2018 en 2019 
(scope 1,2,& 3). Wij zijn bezig met onze materialen impactstromen up- en downstream in de keten in kaart  
te brengen door o.a. het genereren van LCA’s (Life Cycle Analysis).

Verder werken wij o.a. samen met initiatieven als ‘Carbon Footprinting topsector Logistiek’ om de  
CO2 uitstoot voor extern transport nog nauwkeuriger in kaart te brengen en te optimaliseren. Zo werken  
wij bijvoorbeeld samen met o.a. de branchevereniging CBM en andere ketenpartners aan initiatieven om 
verdere waarde creatie en hergebruik van afval te creëren.

Voor de her-certificering in 2021 zullen wij een 
volledig rapport opstellen met hierin uitgebreide 
informatie, inzichten en onderbouwingen over de 
huidige en toekomstige plannen en ambities. 
Daarnaast zullen wij in 2021 met een uitgebreid 
duurzaamheidsverslag komen. 

Ambitie CO2 Prestatieladder 5
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