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Alle energiegegevens van Kamps in 2015 zijn omgerekend naar CO2 emissies met behulp van het Hand-
boek CO2-prestatieladder (versie 3.0, 10 juni 2015). 
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de energiestromen van Kamps. 

 

Bron 
hoeveelheid 

2016 
eenheid 

ton CO2 juni 
2016 

ton CO2 2015 ton CO2 2014 ton CO2 2013 

Scope 1 
   

   

Gasolie * 3.867 liter diesel 12 32 34 49 

Aardgas 8.562 m
3
 16 27 28 38 

Benzine 243 Liter benzine 1 1 2 1 

 
subtotaal scope 1 29 60 63 88 

Scope 2 
   

  

Elektriciteit 189.290 kWh 100 206 179 224 

 
subtotaal scope 2 100 206 179 224 

  totaal 129 266 242  
* in 2014, 2015 en t/m juni 2016 waren er geen buitenprojecten. 

 
 
Incidenteel zoals in 2013 
heeft Kamps ook werk-
zaamheden verricht bui-
ten de eigen locaties. Bij 
dergelijke buitenpro-
jecten wordt gasolie in-
gezet voor aggregaten 
en verwarmingstoestel-
len. 
 
Omdat buitenprojecten 
incidenteel zijn worden 
de CO2 emissies hiervan 
apart gerapporteerd. Zo 
blijft het mogelijk foot-
prints van 2013, 2014, 
2015 en 2016 met elkaar 
te vergelijken. 
 

 
 
 
 
 
 

Zonder de buitenprojecten wordt verreweg de grootste CO2 emissie van Kamps (bijna 80%) veroorzaakt 
door het elektriciteitsverbruik van met name luchtafzuigers, compressoren, kachels, drogers en overig elek-
trisch gereedschap op de eigen locatie. 
De tweede plek met circa 10% van de CO2 footprint het verbranden van aardgas voor het poedercoatings-
proces. De overige emissies zijn het gevolg van dieselgebruik in heftrucks en aggregaten (4,2%) en voertui-
gen (8,3%). Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de CO2 emissies voor scope 1 gelijk gebleven. De 
emissies voor scope 2 zijn gelijk gebleven. 

Elektriciteit 
77,3% 

Buitenprojecte
n 0,0% 

Aardgas  
10,1% 

Heftrucks/aggr
egaten 2,1% 

Bestelbussen 
7,6% 

Benzine 
bedrijfsauto 

0,5% 

Overig 8,1% 

CO2 emissies Kamps (juni 2016) 

Elektriciteit Buitenprojecten Aardgas

Heftrucks/aggregaten Bestelbussen Benzine bedrijfsauto


