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Evaluatie CO2 uitstoot eerste halfjaar 2022 en onze footprint 

Doelstellingen 

Voor 2030 hebben we de doelstelling om maximaal 399,28 ton CO2  uit te stoten. 2013 hebben we als 

referentiejaar genomen. Ten opzichte van 2013 willen we in 2030 40% minder uitstoot gerealiseerd 

hebben. Om dat te behalen, hebben we voor elk jaar afzonderlijk een doelstelling voor de CO2-

uitstoot bepaald. Voor 2021 was dat 573,19 ton. Dat hebben we ruim gehaald door in dat jaar 476 

CO2 uit te stoten. In onderstaand schema is het inzichtelijk gemaakt.  

 

Jaar Doelstelling Gerealiseerd 

2030 399,28 ton  

2022 553,86 ton  

2021 573,19 ton 476 ton 

2020 536,41 ton 516 ton 

2013  624,20 ton 

 

Voor 2022 is de doelstelling om maximaal 553,86 ton CO2 uit te stoten.  

 

Waar staan we nu? 

 

In januari 2022 is een lijst met beoogde maatregelen gecommuniceerd.  De volgende zaken zijn 

afgelopen half jaar gerealiseerd: 

- Aanschaf en installatie van een laadpaal bij 3 woningen van werknemers 

- Aanschaf van 1 nieuwe elektrische personenauto Nissan Leaf 

- Aanschaf van 1 nieuwe hybride vrachtwagen 

- Aanschaf van 2 nieuwe elektrische bedrijfsbussen Opel Vivaro 

- Laten uitvoeren van een afvalscan via GreenBiz door Stimular voor drie bedrijfslocaties  

- Fietsplan voor alle medewerkers uitgerold 

- Monitoring op brandstofgebruik en kilometerregistratie 

- Aanschaf 3 Knapzakken voor het scheiden van plastic afval 

- Led-verlichting aangebracht in het kantoor voor energielabel B of C te behalen 

- Toolbox over rijgedrag en CO2 gehouden 

 

Nieuwe maatregelen voor komend half jaar 

- Energielabel aanvragen voor het kantoorpand aan de Wagenmakerstraat 

- Aanschaf en aanleg laadpalen op bedrijfslocatie aan de Kweekerslaan 

- Maatregelen nemen naar aanleiding van de bevindingen van de afvalscan 

- Monitoring op brandstofgebruik en kilometerregistratie 

- Scholieren ontvangen voor een kennismakings-les waar bij duurzaamheid een thema is 

- Plastic afval scheiden op meerdere bedrijfslocaties m.b.v. Knapzakken en medewerkers 

informeren 


