
 
 
 
HEBO CO2 Prestatieladder communicatiebericht 
 
Uit de inventarisatie over 2019 blijkt dat HEBO, voor het eerst sinds we gecertificeerd zijn op 
de CO2 Prestatieladder, minder CO2 heeft uitgestoten dan het voorgaande jaar. In 2019 
hebben we in totaal 178 ton CO2 minder uitgestoten dan in 2018, van 5503 ton CO2 in 2018 
naar 5325 ton CO2 in 2019.  
 
Het reduceren van CO2 uitstoot in absolute cijfers is voor een bedrijf als HEBO een grote 
uitdaging. Met name als je je beseft dat de meeste uitstoot binnen HEBO voortkomt uit onze 
vloot aan vaartuigen en deze vaartuigen onmisbaar zijn voor ons bedrijf.  In 2018 stoot de 
vloot een totaal van 4986 ton CO2 uit, in 2019 daalt dit naar 4716 ton CO2.  
 
Voor HEBO is het reduceren van het brandstofverbruik op de vloot de meest effectieve 
manier om CO2 uitstoot te reduceren. Toch kunnen we als organisatie ook andere, relatief 
makkelijke en goedkope, maatregelen nemen die reductie binnen andere categorieën 
aanzienlijk omhoog kan brengen.  In 2020 heeft HEBO een aantal maatregelen genomen om 
structurele reductie te realiseren. Er is o.a. opnieuw geïnvesteerd in de aanschaf van 
elektrische auto’s. Maar de maatregel die ons het meest gaat opleveren is de overstap, voor 
bepaalde locaties, naar “HollandseWind” geleverd door Eneco. 100% duurzame en 
gecertificeerde energie afkomstig van Nederlandse windparken.  
 
Het overstappen naar “HollandseWind” levert ons in de eerste helft van 2020, in scope 2, 
een reductie van 89% op. In absolute cijfers gaan we van 148 ton in 2019 (1e helft) naar 15 
ton CO2 uitstoot in 2020 (1e helft). Een aanzienlijke reductie binnen scope 2.  
 
Het opwekken van duurzame energie door Nederlandse windmolens, onshore en offshore, is 
van groot belang als Nederland de doelstelling van klimaat neutraliteit vanaf 2050 wil 
behalen. Tussen 2010 en 2019 is de capaciteit van de Nederlandse windmolens verdubbeld. 
De overheid verwacht dat de Nederlandse windmolen capaciteit in 2030 verviervoudigd is. 
Maar zelfs deze aanzienlijke investering in de windmolens zal niet genoeg zijn om de 
reductie doelstellingen te halen en moet Nederland blijven investeren in aanvullende 
manieren om duurzame energie op te wekken.  
 
Wat voor Nederland in het groot geld, geld voor HEBO in het klein. Investeren in duurzame 
energievoorziening door het installeren van zonnepanelen en het inkopen van 
gegarandeerde Nederlandse windenergie zijn goede manieren om onze CO2 uitstoot te 
reduceren. Maar we moeten blijven zoeken naar aanvullende manieren en creatief zijn in 
het bedenken van oplossingen. Gelukkig kunnen we zeggen dat creativiteit een van de sterke 
punten van HEBO is. We zien 2021 dan ook met vertrouwen tegemoet en zijn ervan 
overtuigd dat we ook het komende jaar een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 
reduceren van CO2 uitstoot binnen Nederland.  
 
 
 
 


