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baar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van AW Groep B.V. 

 

Iedere dag van betekenis 

Wat is AW Groep? Dat is een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt. Maar het is ook een vraag die wij regelmatig 

aan onszelf stellen. Niet omdat we daar onzeker over zijn, maar wel omdat we geloven dat wij een dienstbare rol in 

de samenleving hebben. En als je een dienstbare rol hebt, dan hoort daarbij dat je alles wat je doet afstemt op de 

behoeftes van die samenleving. En die behoeftes kunnen iedere dag anders zijn. 

 

Daarom zijn wij niet zo zeer bezig met de vraag wat wij zijn, maar veel meer met de vraag wat wij kunnen doen en 

laten om van betekenis te zijn voor de wereld om ons heen. Door ambitieus te zijn, door aandacht te hebben voor 

alles wat we doen en door open te staan voor een andere kijk op de traditionele branche waarbinnen wij werken, 

willen we iedere dag een beetje beter worden in wat we doen: het ontwerpen, realiseren en onderhouden van een 

betere buitenruimte voor iedereen die daar gebruik van maakt. 

 

Missie en visie 

Gedreven door passie en liefde voor mens en techniek bouwt AW Groep aan een leefbare samenleving, waarin ie-

dereen mee mag doen. Wij willen van betekenis zijn en elke dag de wereld een stukje mooier en blijer maken.  

 

AW Groep richt zich op het ontwerpen, inrichten en onderhouden van infrastructuur en groen. Wij ondernemen met 

lef, aandacht voor de mens en de draagkracht van de aarde. Een no-nonsens familiebedrijf met focus op kwaliteit en 

tevredenheid. We spelen steeds in op uitdagingen met creatieve en verrassende oplossingen. 
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1. Analyse van de voortgang 
In de eerste helft van 2022 bedroeg de CO2-footprint van de AW Groep 2312 ton CO2. Als we naar de 
verdeling kijken, dan is te zien dat ruim 99% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik 
van de machines en bedrijfsauto’s.  In de diagram hieronder is dit duidelijk te zien. Het nemen van maat-
regelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn hier voor een groot 
deel op gericht. 
 

 
 
AW Groep draagt zorg voor de verspreiding van het PP. De Opdrachtgever en de onderaannemers ont-
vangen een kopie van het PP, zodat zij op de hoogte zijn van de werkwijze en te treffen maatregelen in dit 
project. Het PP is beschikbaar op de uitvoeringslocatie en voor alle betrokken partijen toegankelijk.  
 
Het beheer van het PP berust bij de KAM-coördinator van AW Groep. Op- en/of aanmerkingen dienen aan 
AW Groep kenbaar te worden gemaakt. Wijzigingen kunnen worden verwerkt nadat het PP ‘voor com-
mentaar’ en ‘ter goedkeuring’ aan AW Groep, Opdrachtgever en/of directie UAV is voorgelegd. De KAM-
coördinator verwerkt wijzigingen en verzorgt de distributie van een nieuwe versie van het PP. 
 

De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de projecten (99%). Gezien het type organisatie dat de 
AW Groep is, valt te verwachten dat de overhead-activiteiten een kleine plaats innemen.  
 
Er is veel geïnvesteerd in nieuw materieel het afgelopen half jaar. Materieel met een significante invloed op 
de CO2-uitstoot betreft o.a.: 

• Aanschaf betonmixers, Euro VI; 
• Rupskraan, Stage VI; 
• Shovel, stage VI. 

1.1 Projecten met gunningsvoordeel 
In 2022 zijn er 3 projecten met gunningsvoordeel: 

• Amstelveen/Aalsmeer (lopend); 
• Meerlanden, afgerond; 
• Wheredijk, afgerond.  

Voortgang van de projecten met gunningsvoordeel wordt in aparte documenten bijgehouden.  
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1.2 Voortgang reductiedoelstellingen 

 
 
Scope 1 & 2 doelstellingen  
Algemene doelstelling: 
18% CO2 reductie per euro omzet in 2022 ten opzichte van 2011. 
 
Er is een zeer duidelijke CO2 reductie te zien in H1 2021 ten opzichte van 2011. De CO2 uitstoot is gere-
lateerd aan omgezette euro’s. Binnen de AW Groep is een daling van ruim 45% gemeten ten opzichte 
van het basisjaar 2011. Ten opzichte van het vorige jaar is een lichte stijging geconstateerd. De reden 
hiervoor de omzet op het halve jaar, vaak trekt deze bij in de tweede helft. De organisatie ziet geen 
noodzaak het beleid aan te passen.  
 
Doelstelling Scope 1: 
12% CO2 reductie per euro omzet in 2022 ten opzichte van 2011. 
 
Er is een zeer duidelijke CO2 reductie te zien in H1 2022 ten opzichte van 2011 binnen scope 1. De CO2 

uitstoot is gerelateerd aan omgezette euro’s. Binnen de AW Groep is een daling van ongeveer 45% ge-
meten ten opzichte van het basisjaar 2011. De directie is tevreden met de geconstateerde reductie en 
wil dit in de tweede helft van het jaar voortzetten. Verwacht wordt dat de doelstelling behaald zal wor-
den. 
 
Doelstelling Scope 2: 
2% CO2 reductie per euro omzet in 2022 ten opzichte van 2011. 
 
Er is een zeer duidelijke CO2 reductie te zien in H1 2021 ten opzichte van 2011. De CO2 uitstoot is gere-
lateerd aan omgezette euro’s. Binnen scope 2 is een daling van ruim 99% gemeten ten opzichte van het 
basisjaar 2011. De reden hiervoor is de inkoop van groene stroom. Er is een kleine stijging te zien, dit 
heeft te maken met het inzetten van elektrische voertuigen.   
 
Scope 3 
Doelstelling inkoop bouwstoffen is jaarlijks een CO2 besparing van 20% genereren door de inzet van 
duurzame alternatieven. (eis 4.B.1) 

Doelstelling ketenanalyse Afval: 5% CO2 reductie op de totale CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 
2015. 
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Binnen de betonketen is afgelopen jaar meer CO2 uitgestoten dan in voorgaande jaren. De stijging is 
iets hoger dan 1% per m3 beton. De oorzaak van de stijging zit in het halve jaar, op het gehele jaar is dit 
beter inzichtelijk. Daarom evalueren we dit nogmaals over het gehele jaar om een beter beeld te krijgen.  
 
 
 
De AW Groep ziet zich op het gebied van de CO2 Prestatieladder en scope 3 een koploper. Er zijn wei-
nig GWW-aannemers van het formaat van de AW Groep gecertificeerd volgens niveau 5. Er wordt in ver-
gelijking met de eigen branche veel acties ondernomen binnen scope 3. 
 

2. Verbeterpunten 
Er zijn geen verbeterpunten. 
 
 

 

 

 

Aandacht, Ambitie, Anders. Een krachtige samenvatting van onze 

missie. AW Groep staat voor een hoge kwaliteitsstandaard, zon-

der concessies. Nieuwe uitdagingen pakken wij aan vanuit een 

no-nonsense cultuur. De mooiste resultaten behalen wij samen 

met onze klanten én omgeving. Wij zijn eerlijk en transparant. Wij 

gaan uit van eigen kracht, blijven dicht bij onszelf, werken hard, 

zijn verantwoordelijk. Alles met passie, toewijding en plezier. Wij 

willen betekenisvol zijn. Dragen bij aan een sociale en gezonde 

leefomgeving, geven iedereen een kans om mee te doen. Wij ma-

ken ons sterk voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties. Ga met ons de uitdaging aan en doe mee! 
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