Januari 2022
Doelstellingen
Om de doelstelling voor 2030 te halen hebben we vorig jaar de maximale CO2 uitstoot bepaald
voor 2021. Deze maximale uitstoot mag niet meer bedragen dan 573,19 ton CO2.
Deze doelstellingen zijn als volgt:
- De doelstelling bedraagt voor 2021 maximaal 573,19 ton CO2.
- In het jaar 2030 t.o.v. het referentiejaar 40% minder uitstoot t.o.v. 2013.
De doelstelling voor 2030 is om maximaal 399,28 ton CO2 uit te stoten.
Waar staan we nu?
In 2021 hebben we totaal 476 ton CO2 uitgestoten. De absolute uitstoot van CO2 van 2021 is
lager dan de uitstoot in 2020. De uitstoot in het jaar 2020 bedroeg 516 ton. Dit betekent dat wij
op de goede weg zijn m.b.t. het reduceren van de CO2 uitstoot. Om onder de maximale uitstoot
van 2022 te blijven dienen we in het komende jaar maximaal 554 ton CO2 uit te stoten. Dit
betekent dat wij op de goede weg zijn m.b.t. het reduceren van de CO2 uitstoot.
Door de genomen maatregelen van het afgelopen jaar hebben wij de uitstoot volgens de
doelstellingen gereduceerd.
De volgende maatregelen hebben we het afgelopen jaar ingezet:
- Aanschaf projectgebonden bedrijfsfietsen;
- Reduceren van ritten t.b.v. watergeven. In samenwerking met Greenconnect wordt
digitaal vocht gemeten t.b.v. waterbeheersing bomen/beplanting;
- Materialen ingekocht die de vermindering van de CO2-uitstoot bevorderen;
- Aanschaf van 3 nieuwe elektrische Nissan Leaf’s;
- Aanschaf van een nieuwe elektrische mini-graver;
- Aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsbus;
- Het gebruik van verschillende apps (Flora & Fauna en urenregistratie Metacom) wordt
digitaliseren in gang gezet.
- Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de Wagenmakerstraat 25;
- Het aanbrengen van koelbestendige folie op het dak van de Wagenmakerstraat 25;
- Het vernieuwen van de buiten airco-units op het dak van de Wagenmakerstraat 25;
- Het monitoren via Ecotap op het kWh gebruik van de elektrische auto’s in Smarttrackers.
In onderstaande tabel is de uitstoot van het eerste half jaar van 2021 weergegeven:

Nieuwe maatregelen komend jaar
Nieuwe maatregelen zijn benodigd om de doelstellingen voor 2021 te kunnen halen. Hieronder
een opsomming van de maatregelen die dit jaar ingang worden gezet:
- Het energielabel van het kantoor aan de Wagenmakerstraat naar B of C brengen;
- Adviseren van de Opdrachtgever om materialen met een lage CO2-uitstoot te kiezen
voor uitvoeringsprojecten;
- De ‘mobiele’ gebruiker op kantoor voorzien van een laptop. Dit scheelt onnodig veel
papierwerk;
- Afvalscheiding op kantoor, door middel van de knapzak;
- Het uitrollen van het fietsenplan;
- Monitoring op brandstofgebruik en kilometerregistratie;
- Het organiseren van gastlessen waarbij duurzaamheid één van de thema’s is;
- Het verdere elektrificeren van materieel en ons wagenpark;
- Vele projecten worden gedigitaliseerd;
- Het vastleggen van de leermomenten over de Co2-uitstoot;
- Aanschaf van de vrachtwagen met hybride kraan;
- Aanschaf van twee nieuwe elektrische bedrijfsbussen;
- Optimalisatie van de afvalscheiding op De Biezen.

