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Nieuwe stagiair voor Pennings Groenvoorziening bv
Vanaf November heeft Pennings Groenvoorziening BV een nieuwe stagiair ‘Kevin’ die 1 dag in de week komt
helpen bij de werkzaamheden. Kevin volgt de opleiding Hovenier en komt zijn eerste stage hier bij Pennings
volgen. Hij zal zich met name bezig gaan houden met het onderhoud en de aanplant van het nieuwe openbaar
groen. Wij wensen Kevin veel plezier in zijn tijd hier bij Pennings Groenvoorziening BV.

Uitbreiding in het wagenpark van Pennings Groenvoorziening bv
Begin september 2019 heeft Pennings Groenvoorziening
bv de eerste 100% elektrische bedrijfswagen in gebruik
genomen. Het betreft een Nissan E-NV200
De auto wordt gebruikt voor het werk in de gemeente ’sHertogenbosch. Zo worden zowel de werkzaamheden als
het vervoer binnen dit project elektrisch uitgevoerd. Goed
voor het milieu en het CO2 reductiebeleid van Pennings.

Scope 3 Ketenanalyse Hergebruik van (hard) hout.
Sinds 2018 is op de werf van Pennings
Groenvoorziening bv een inzamelingspunt voor
hout en dan met name hardhout te vinden. Hier
wordt het hout vakkundig gesorteerd en wordt
getracht een zo groot mogelijk deel te
hergebruiken. Echter loopt het nog niet zoals
verwacht en blijft de inname van (hard) hout
achter. Wat wel goed loopt is de recycling van
gebruikte betonklinkers.

Aannemingsbedrijf GGW

–

Pennings Groenvoorziening B.V.

Cultuurtechnische werken

–

18-11-2019

Groenvoorzieningen

–

Grondwerken

Meer op pagina 2

Scope 1 & 2 Footprint Pennings Groenvoorziening BV
Wanneer we naar de footprint van het
eerste semester van 2019 kijken zien
we een verbruik van 384 ton. Ter
vergelijking met 400 ton in S1-2018. Dit
betekent dat er voor het eerst sinds het
begin van de CO2-reductie een dalende
lijn te zien is. Het betreft een daling van
2.75%
Deze daling komt hoogstwaarschijnlijk
tot stand door de investeringen in
duurzamer materieel zoals elektrische
en zuinige motoren.

Scope 1 & 2 Reductiemaatregelen voor 2018 en 2019 t.o.v. het referentiejaar 2016
In de grafiek en tabel is de emissie ontwikkeling van scope 1 & 2 ten
opzichte van het referentiejaar ‘2016’ weergegeven. De doelen per
scope zijn in S1-2019 net niet behaald. Wel heeft er een daling in de
CO2-uitstoot plaatsgevonden waardoor de doelen nog niet bijgesteld
hoeven te worden.
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.penningsgroenvoorziening.nl
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