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N I E U W S B R I E F
D U U R Z A A M H E I D

Heb jij een idee hoe

wij verder kunnen

verduurzamen? Deel

je idee met collega´s!

ONS CO  -BELEID
Zoals de meeste van jullie weten hebben wij de

ambitie om door te groeien naar niveau 5 op de

CO2-prestatieladder. Wij werken er hard aan om

onze uitstoot in de keten in kaart te brengen. Over

het 1e halfjaar van 2021 hebben wij onze eigen

uitstoot alvast in kaart gebracht. In 2021-1 hebben

wij 33,9 ton CO2 uitgestoten. De voornaamste

uitstoot wordt 
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18.252 kWh 

incl. onze

wagens

veroorzaakt door het

brandstofverbruik.

We reduceren vooral

door vanuit huis te

werken en hybride of

elektrische wagens

aan te schaffen.



WIJ ONDERNEMEN ACTIE
OM TE VERDUURZAMEN

 

INVLOED IN DE KETEN
We richten ons niet alleen op onze eigen

organisatie, maar kijken ook naar onze invloed in

de keten. In 2020 hebben we 203 ton CO2

uitgestoten in onze keten. Dit heeft betrekking op

ingekochte goederen en diensten en ons woon-

werk verkeer. We hebben als doel gesteld komende

jaren meer uitvraag te doen bij aannemers naar de

CO2-prestatieladder en/of CO2-reducerende

maatregelen. Concreet willen wij in 2024 t.o.v.

2020 in 15% van onze bestekken deze uitvraag

doorvoeren. 

PROJECTEN 
In ons project Leeuwarden Zuid, wat we gestart zijn

in november 2019, hebben wij naar rato in 2020 5,4

ton CO2 uitgestoten. De werkzaamheden komen

overeen met onze bedrijfsbrede werkzaamheden.

Om deze reden geldt onze bedrijfsbrede

reductiedoelstelling ook op de projecten uit de

overeenkomst. In 2021-1 hebben wij 2,42 ton CO2

uitgestoten op het project. 
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Wij hebben als doel om in

2024 t.o.v. 2019 15% te

reduceren. In 2020 hebben wij,

mede door het vele

thuiswerken, een absolute

reductie behaald van 15%. Het

komende jaar kan hier een

lichte groei komen, omdat we

meer op kantoor zijn gaan

werken. 

VOORTGANG


