
CO2 footprint Search 2013-1 

Scope Bron Soort verbruik                             Ton CO2 2013-1           Ton CO2 2012-1 

Scope 1 Gebouw Aardgas 13  14  

Scope 1 Mobiliteit Brandstof wagenpark 557                 504  

Scope 2 Gebouw Elektraverbruik 92                 101 

Scope 2 Mobiliteit Zakenreizen vliegtuig 9    4 

Scope 2 Mobiliteit Zakenreizen privéauto 9  17 

Scope 3 Papierverbruik Papierverbruik 2    4 

Scope 3 Afval Bedrijfsafval 16    4 

Scope 3 Afval Papierafval 2    6 

Scope 3 Mobiliteit Woon-werkverkeer 80                107 

  Totaal 779                761 
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Toelichting 

Relatief gezien per gewerkte FTE dag zijn we in de eerste helft van 2013 gedaald:  

 Eerste helft 2012 0,028 CO2 uitstoot per gewerkte FTE dag 

 Eerste helft 2013 0,025 CO2 uitstoot per gewerkte FTE dag 

We zijn dus 0,003 ton CO2 uitstoot per gewerkte FTE dag gedaald. Dit is een daling van 11%. Onze 

doelstelling is het halveren van onze negatieve footprint en het verdubbelen van onze positieve 

footprint, waarbij we in ieder geval binnen 5 jaar met 20% CO2 uitstoot willen zijn gedaald. Deze 

ambitie lijkt binnen handbereik.   

 

De totale uitstoot van de organisatie is met 18 ton CO2 uitstoot gestegen ten opzichte van de emissie 

in de eerste helft  van 2012. Op de meeste onderdelen is echter een daling waar te nemen, behalve 

bij brandstof wagenpark, zakenreizen vliegtuig en bedrijfsafval. 

 

 Het brandstof wagenpark is de grootste veroorzaker van de stijging in CO2 uitstoot: ruim 50 

ton CO2 uitstoot meer dan in de eerste helft van 2012. We kunnen dit verklaren door: 

o de groei in het aantal buitendienstmedewerkers. Onze buitendienstmedewerkers 

hebben een leaseauto. Het wagenpark is dus groter geworden.  

o de groei in het aantal bezoekafspraken bij de klant. 

o efficiëntere automatisering, die onze buitendienstmedewerkers in staat stelt om meer 

projecten uit te voeren binnen dezelfde tijd.  

 

 De CO2 uitstoot door zakenreizen per vliegtuig is gestegen door een aantal projecten in 

Rusland en Kazachstan.  

 

 De CO2 uitstoot door bedrijfsafval lijkt gestegen. Dit komt doordat we de hoeveelheid 

bedrijfsafval in 2013 dankzij onze nieuwe leverancier, Van Gansewinkel, beter kunnen meten 

dan voorheen. De data over de eerste helft van 2012 zijn daarom niet te vergelijken met die 

over de eerste helft van 2013.  

 

Op de volgende onderdelen zijn we in CO2 emissie gedaald:   

  

 Aardgasverbruik is  1 ton gedaald; 

 Electraverbruik is 9 ton gedaald; 

 Zakenreizen privé auto is 8 ton gedaald; 

 Papierafval is gedaald van 6 naar 2 ton; 

 De eerste helft van 2013 is er geen bouwafval geweest; 

 Woon-werkverkeer is 27 ton minder geworden (deze daling komt deels doordat we beter 

rekenen). 

 

Ondanks een stijging van ruim 50 ton CO2 uitstoot op brandstofverbruik,  is de gehele CO2 uitstoot 

van de organisatie slechts met 18 ton gestegen. 

 

Om de  CO2 uitstoot op brandstofverbruik te verminderen, zijn we bezig om voor een deel over te 

gaan op elektrisch rijden. Begin 2013 is de eerste Opel Ampera aangeschaft, een hybride auto. 

Omdat onze medewerkers grote afstanden afleggen voor onze klanten, is een volledig elektrische 



auto, vanwege de huidige actieradiussen, helaas nog niet geschikt voor ons. In juni zijn er nog 2 Opel 

Ampera’s aangeschaft, en dit is een trend die we waar mogelijk verder willen inzetten. Naast Opel 

Ampera’s bestaat ons wagenpark uit Volkwagens Blue Motion en Caddy’s. Van de Blue Motion zijn 

alweer zuinigere versies op de markt, en indien mogelijk, ruilen we onze auto’s om voor een 

zuinigere versie. Het nieuwste model Blue motion stoot 1 gram CO2 minder uit per gereden kilometer 

ten opzichte van het vorige model.  
 


