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Duurzaamheid is continuïteit! 
 

Het is onze ambitie om Silt te verduurzamen. Het management van Silt heeft de 

overtuiging dat een duurzaam businessmodel een bijdrage levert aan een solide 

continuïteitsperspectief. Daarnaast ervaren we allemaal dat we ons steentje moeten 

bijdragen om de CO2 uitstoot te verminderen om klimaatdoelen te halen.  

Elk halfjaar informeren we jullie over de CO2 footprint van Silt. In september 2021 

hebben we jullie geïnformeerd over de CO2 uitstoot van Silt over het eerste halfjaar van 

2021. Het doel van dit bericht is om jullie te informeren over de CO2 uitstoot over 2021. 

De CO2 footprint van Silt 
 

In tabel 1 is de CO2 uitstoot weergegeven van Silt in het jaar 2021. Silt heeft in 2021 

totaal 674 ton CO2 geproduceerd. De CO2 uitstoot van Silt is in 2021 nagenoeg gelijk aan 

de uitstoot in 2020. In 2020 was de CO2 uitstoot 676 ton. 

 
Tabel 1 CO2-uitstoot 2021 (in tonnen CO2) 

 
 

Het is geen verrassing dat het merendeel van onze CO2 uitstoot wordt gerealiseerd door 

het brandstofverbruik van onze vrachtauto’s, bussen en auto’s. Elk jaar ruim 200.000 

liter diesel! Het stroomverbruik is in 2021 met 3% toegenomen t.o.v. 2020. De stroom 

die we gebruiken heeft het etiket ‘groen’ en wordt opgewekt door wind- en zonne-

energie. 

 

De locatie in Oirschot is verkocht en daarmee zijn we van drie locaties naar twee 

locaties gegaan. In de besluitvorming die hieraan vooraf ging heeft duurzaamheid een 

stevige stempel gedrukt. Eén motief was een toekomstige energiebesparing. Het pand in 

Oirschot voldeed niet meer aan de huidige tijdsgeest.  

  

 SCOPE 1  OMVANG  EENHEID  EMISSIEFACTOR  TON CO2 
Gasverbruik                    7.649 m3 1884             14,41 
Brandstofverbruik - diesel (personenwagens)               6.427,26 liter 3230             20,76 
Brandstofverbruik - diesel (busjes)             22.123,31 liter 3230             71,46 
Brandstofvebrruik - diesel (vrachtwagens)           175.107,08 liter 3230           565,60 
Brandstofvebrruik - benzine (aggregaat)                    19,04 liter 3230               0,06 

TOTAAL SCOPE 1 672,3

 SCOPE 2  OMVANG  EENHEID  EMISSIEFACTOR  TON CO2 
Elektriciteitsverbruik - groene stroom             81.476,00 kWh 0                   -   

TOTAAL SCOPE 2 0,0

 BUSINESS TRAVEL  OMVANG  EENHEID  EMISSIEFACTOR  TON CO2 

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers               8.877,40 km 195               1,73 
Zakelijk vervoer - OV kilometers                          -   km 36                   -   

TOTAAL TRAVEL 1,7

 TOTALE CO2-FOOTPRINT (SCOPE 1, 2 & BT)         674,02 
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De voortgang op onze doelstelling 
 

Het doel is dat we in 2023 4% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2019. Onze totale CO2 uitstoot 

is in 2021 t.o.v. 2019 toegenomen. We hebben in 2021 echter meer sonderingen 

gemaakt en meer bodemonderzoek gedaan. Als we onze totale CO2 uitstoot relateren aan 

onze productie liggen we keurig op koers. Er is vertrouwen dat het lukt om het doel in 

2023 te halen. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. In het gesprek met onze 

klant van offerte tot en met facturatie. Voorkom onnodige ritten en probeer je project in 

1 dag af te ronden. Daarmee besparen we brandstof. En dat begint met een goede 

voorbereiding en een slimme planning.  

 

Verantwoordelijkheid in de keten 

 

In 2021 is Silt gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Een prestatie waar 

we trots op zijn. Er is een beperkt groepje bodembedrijven die het certificaat van niveau 

5 hebben. Bedrijven die niveau 5 zijn gecertificeerd dragen verantwoordelijkheid in de 

keten. Een voorbeeld hiervan is dat Silt haar leveranciers beoordeelt op een CO2 

bewuste houding. Samen met de mensen van Provincie Gelderland proberen we de 

logistieke bewegingen te reduceren en gaan we aan de slag met een biologisch 

afbreekbare peilbuis. We geven suggesties aan Waterschap Limburg om de uitstoot van 

CO2 te reduceren.   

 
Nog meer duurzaamheid…….. 
 

Vanuit het inkoopbeleid van Silt, of bij het doen van een investering in materieel wordt 

steeds de afweging gemaakt of het mogelijk is om een duurzame oplossing te kiezen. 

Onze voorkeur gaat uit naar partners en leveranciers die ook een aantoonbare 

inspanning doen om minder CO2 uit te stoten. In 2021 heeft Silt zich georiënteerd op de 

aanschaf van een elektrische bus voor veldwerk. Vanuit P&O wordt beoordeeld op welke 

manier we het woon-werk verkeer CO2 vriendelijker kunnen maken. Het is ons gelukt om 

duurzaamheid op de agenda te krijgen van onze branchevereniging. 

 

Daag ons uit! ....... als je durft? 
 

Het reduceren van onze CO2-footprint is een activiteit veel verder gaat dan enkel de 

verplichting van uit de CO2 prestatieladder. Het levert een bijdrage aan een duurzame 

onderneming met respect voor de omgeving waarin we elke dag aan het werk zijn. Heb 

jij een goed idee om onze CO2-footprint te verbeteren? Of kun jij collega’s inspireren om 

een stap voorwaarts te bewegen in het verduurzamen van onze business? Laat het ons 

weten. Dat kan heel eenvoudig middels een mail naar KAM@Silt.nl of geef het door aan 

mailto:KAM@Silt.nl
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je leidinggevende. Wij laten ons graag verrassen! 

 
En nog eenvoudiger! Spreek elkaar aan. Bijvoorbeeld als er onnodig brandstof wordt 

verstookt of onnodig teveel kilometers worden gereden. Iedereen kan een bijdrage 

leveren. 

 

Namens Directie, Management en KAM van Silt 

Ruud, Laurens, Saskia, Erol, Huub, Carl en Hans  
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