
 
 

VOORTGANG CO2-REDUCTIE H1 2022 
 
Nieuw Vennep, 8 augustus 2022 
 
Voor de huidige en toekomstige generaties is het van belang om de uitstoot van CO2 (en andere 
broeikasgassen) te verminderen. Dat is ook te lezen in onze beleidsverklaring en daarom zijn wij als 
bedrijf sinds 2022 gecertificeerd voor het ‘CO2-bewust’ certificaat. Onze uitstoot van CO2 is vastgelegd 
in een CO2-voetafdruk en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen. 
 
We willen jullie ieder halfjaar op de hoogte houden hoeveel energie we verbruiken en hoeveel CO2 we 
daarmee uitstoten en wat de voortgang is van onze doelstellingen en maatregelen. 
 
STAND VAN ZAKEN 
In de onderstaande tabel zien jullie onze emissie-inventarisatie over eerste helft 2022. Hierin staan 
onze energiestromen (benzine, gas en elektra), de hoeveelheden die we hebben verbruikt, en de CO2 
uitstoot die dit tot gevolg heeft. 
 

Omschrijving CO2-emissie [ton] 
 H1 2022 

CO2-emissie [ton] 
H1 2021 

Benzineverbruik personenvervoer 5,2 4,7 

Verwarming 3,8 3,9 

Totaal scope 1 9 8,6 

Elektriciteitsgebruik 7,1 7,5 

Totaal scope 2 7,1 7,5 

Totaal 16,1 16,1 

 
DOELSTELLINGEN 
De doelstellingen voor scope 1 en 2 zijn als volgt: 

• Scope 1: 4% CO2-reductie te hebben gerealiseerd in 2025 ten opzichte van 2020.  

• Scope 2: 10% CO2-reductie te hebben gerealiseerd in 2025 ten opzichte van 2020. 
 
Om de doelstellingen te halen zijn de volgende maatregelen per scope beschreven: 
 
Scope 1 

Maatregel Verantwoordelijke Streefdatum 

Controle juiste bandenspanning, reductie: 1% Energiemanager Iedere maand  

Stimuleren zuinig rijden door Het Nieuwe Rijden, reductie: 3% Energiemanager 1 juli 2022 

Verduurzamen wagenpark, reductie: 30% Energiemanager 1 december 2024 

Verwarming met gas en infraroodverwarming, reductie: 30% Energiemanager 1 december 2024 

 
Scope 2 

Maatregel Verantwoordelijke Streefdatum 

Doorvoeren Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren, 
reductie: 10% 

Energiemanager 1 januari 2023 

Inkoop groene stroom, reductie: 75% Energiemanager 1 januari 2023 

Opwekking hernieuwbare elektriciteit (eigendom), reductie: 25% Energiemanager 1 januari 2025 

 
  



 
 

VOORTGANG  
Onze grootste uitstoot wordt in scope 1 veroorzaakt door ons benzineverbruik (45%) en gasverbruik 
(23%) en in scope 2 door elektriciteitsverbruik (32%). Op dat gebied is de eerste helft van 2022 
turbulent geweest vanwege de fors gestegen benzine-, -gas en -elektriciteitsprijzen door de oorlog in 
Oekraïne. Dit is voor ons inmiddels ook een belangrijke reden om het energieverbruik te verminderen.  
 
Voor het terugdringen van het benzineverbruik is de bandenspanning maandelijks gecontroleerd en 
een toolbox over het nieuwe rijden gevolgd in mei 2022. Om de uitstoot van het elektriciteitsverbruik 
te verminderen hebben we een portal aangevraagd bij onze energieleverancier om het actuele 
verbruik in te kunnen zien. Daarnaast is een onderzoek gestart naar het overstappen op een 
leverancier voor groene stroom met garantie van Oorsprong (GvO). De GvO is een certificaat waarmee 
bewezen wordt dat stroom op een groene (dus duurzame) manier is opgewekt.  
Om het verbruik van de verlichting op kantoor te verminderen gaan we contact opnemen met 
installatiebedrijven voor het aanbrengen van Led verlichting. Ook het gedrag van medewerkers draagt 
bij aan het verminderen van ons energieverbruik. De verwarming van het bedrijfspand is lager gezet 
en er is via meerdere kanalen opgeroepen om lichten uit te doen bij het verlaten van de ruimte. 
 

 
 
PARTICIPATIE 
Wij nemen actief deel aan het initiatief "De Duurzame Leverancier. Op 22 februari 2022 is 
deelgenomen aan de klankbordbijeenkomst CO2. De bijeenkomst vond online via teams plaats en er 
zijn ervaringen en ontwikkelingen gedeeld op het gebied van CO2-reductie. 
 

 
 

CO2-uitstoot verminderen doen we samen. Heb je zelf een goed idee? Neem dan contact op met 
Ralph van der Hulst (info@donargroen.nl). 
 
 
Dit bericht is gedeeld met: 

• Alle medewerkers van DONAR Groen 

• Website 
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CO2 uitstoot H1 2022

S1 - 2B Personenvervoer -
conventioneel personenvervoer
(benzineverbruik personenvervoer)
S1 - 2B Personenvervoer -
conventioneel personenvervoer
(dieselverbruik personenvervoer)
S1 - 5A Overige energiedragers
voor andere doeleinde dan vervoer
(dieselverbruik inhuur)
S1 - 5C Overige energiedragers
voor andere doeleinde dan vervoer
- gas Verwarming
S2 - 4A Elektriciteitsgebruik - grijze
stroom (elektraverbruik kantoor)
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