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1. Analyse van de voortgang 
In de eerste helft van 2019 bedroeg de CO2-footprint van Peek 151 ton CO2. Als we naar de verdeling kijken, dan is te zien dat 80% van 

de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de machines en bedrijfsauto’s. In het diagram hieronder is dit duidelijk te 

zien. Het nemen van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn hier voor een groot deel 

op gericht. 

De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de projecten (80%). Gezien het type organisatie dat Peek is, valt te verwachten dat de 

overhead-activiteiten een zeer kleine plaats innemen.  
 

Er is geïnvesteerd in nieuw materieel het afgelopen half jaar. 

• Begin 2019 zijn twee nieuwe mobiele kranen aangeschaft ter vervanging van twee oudere kranen.   

1.1 Projecten met gunningvoordeel 

Er zijn geen projecten met gunningvoordeel.  
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1.2 Voortgang reductiedoelstellingen 

 

In de eerste helft 2019 is de CO2 uitstoot per (geschatte) € omzet licht gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2018. De totale 
uitstoot is in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar fors gedaald. Maar omdat de omzet ook afnam, is de uitstoot per 
omgezette euro veel minder sterk gedaald.  

 
1.3        Verbeterpunten 

Er zijn geen verbeterpunten. 
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