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Scope 1 
 

 

Scope 1 – Vervoer / transport bedrijfswagens 

Bedrijfsactiviteiten: Emissies van brandstof verbruik van wagenpark (diesel + benzine). 

Reductie van CO2 uitstoot per 
miljoen omzet. 

14,15 ton CO2 per miljoen omzet (referentiejaar 2016).  

Doelstelling 2017 2% reductie in ton CO2 per miljoen omzet. 

 
Verbetermethode: 

 Verder verduurzamen van het wagenpark. 

 Betere logistieke planning verkeer van en naar project  
locaties. 20% minder rit bewegingen. Zie ook de  
doelstelling Lean team “Logistiek Bouwplaats” 

 Bij aanvang calculatie / verkoop bepalen of dit project in de 
regio past. 

 
Status per 04-07-2017 

Op dit moment is status 14,4 ton CO2 per miljoen omzet. Dit 

betekent dus een kleine stijging in plaats van een kleine 
dating. Conform de doelstelling zou de emissie uitstoot 13,9 
ton CO2 per miljoen omzet moeten zijn. 

Een toename in het wagenpark en het meer moeten rijden 
i.v.m. een groeiende omzet is hier debet aan. 

 

 

 

 

Scope 1 – Gasverbruik 

Bedrijfsactiviteiten: Verbruik t.b.v. verwarming kantoorpanden (3 locaties). 

Percentage van totale CO2 

uitstoot 
12,4 ton CO2  (referentiejaar 2016). 

Doelstelling 2017 2% reductie in ton CO2.  

 
Verbetermethode: 

Optimaliseren / verbeteren stookgedrag 3 bedrijfsgebouwen. 
 

 
Status per 04-07-2017 

Conform de opstelde doelstelling zou de uitstoot op dit moment 
6,1 ton CO2 mogen bedragen. De werkelijke uitstoot bedraagt nu 7,0 
ton CO2. Dit is dus beduidend boven de gestelde doelstelling. 
Mogelijk kan een zachte en matige winter er toe bijdragen dat het 
gasverbruik in Q3 en Q4 zal bijdragen aan een totaal gunstiger 
gasverbruik. 
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Scope 2 
 
 

Scope 2 – Elektriciteitsverbruik 

Bedrijfsactiviteiten: 
Verbruik elektra t.b.v. verlichting, computers, airco, etc. 
kantoorpanden. (3 locaties). 

Percentage van totale CO2 

uitstoot 
617 Kwh / jaar / Fte ton CO2  (referentiejaar 2016). 

Doelstelling 2017 5% reductie in werkelijk gebruik Fte.  

 
Verbetermethode: 

Verder verduurzamen / aanpassen bestaande verlichting, toepassen 
van ledverlichting. 

 
 

 
Status per 04-07-2017 

Door het tijdelijk buiten gebruik hebben van de PV installatie op het 
adres van de Aardvletterweg 14 in Montfoort vindt er geen terug 
levering aan het net plaats. Oorzaak van het buitengebruik hebben 
zijn reparatie werkzaamheden aan het dak. Hierdoor zal het zeer 
lastig worden op de gestelde doelstelling ook daadwerkelijk te 
realiseren. 

 

 

 

Scope 2 – Zakelijk vliegverkeer. 

Bedrijfsactiviteiten: 
Het gebruik van vliegverkeer voor het zakelijk reizen van de 
organisatie / afdaling Industriële Automatisering. 

Percentage van totale CO2 

uitstoot 
1,9 ton CO2  per miljoen omzet. (referentiejaar 2016). 

Doelstelling 2017 5% reductie op uitstoot, veroorzaakt door het reizen per vliegtuig. 

Verbetermethode: Goed bekijken naar alternatieven voor kort zakelijk verkeer < 700 Km. 

 
Status per 04-07-2017 

Op dit moment bedraagt de totale emissie uitstoot van de afdeling IA 
voor Q en Q2  6,3 ton CO2. Omgerekend betekent dit bij de huidige 

omzet 0,82 ton CO2 per miljoen omzet en dus een forse verbetering 
t.o.v.de gestelde doelstelling. 
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Scope 3 

 

Scope 3 – Papierverbruik 

Bedrijfsactiviteiten: Het papiergebruik van de organisatie. 

Percentage van totale CO2 
uitstoot 

23,2 ton CO2  (referentiejaar 2016). 

Doelstelling 2017 
2% reductie op het totale papierverbruik van beide plotters en  
kopiers. 

Verbetermethode: 

 Verder digitaal (PDF) aanbieden zoals bijvoorbeeld concept, en 
revisietekeningen. 

 Per 2020 “Paperless” dossier hebben. 
  

Status per 04-07-2017 
Op dit moment bedraagt de totale emissie uitstoot voor de inkoop van 
papier 11,7 ton CO2. Dit is een kleine daling t.o.v. dezelfde periode in 

het jaar 2016 waar de uitstoot 12,3  ton CO2 bedroeg. Dit betekend 

een reductie van een kleine 4,9%.  
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