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Dit heeft als oorzaak uitbreiding van aantal medewerkers (6) met een lease auto. Dit 
zijn benzine auto’s, waardoor verbruik euro 95 is toegenomen. Verder zijn corona 
maatregelen minder van kracht en vinden er meer klant- en bouwbezoeken plaats. Om 
brandstof verbruik lease auto’s te kunnen verlagen zijn nieuwe afspraken gemaakt 
t.a.v. keuzes van lease auto’s. Hierbij is keuze beperkt tot elektrisch en hybride. Bij 
vervanging zal dit effect zichtbaar worden.

Het brandstofverbruik van (lease)wagenpark
is toegenomen. Van 135 naar 150 ton CO2

Hiervan is 50 ton CO2 te verklaren, 
doordat zonnepanelen meer stroom 
hebben opgewekt. In augustus 2021 
zijn de laatste panelen op de nieuwe 
expeditie hal geplaatst en ligt daar nu 
de volledige capaciteit wat mogelijk is.

In het bestaande gebouw van expeditie 
zijn in de bouwvakvakantie de tl 
lampen vervangen door led verlichting. 
Hiermee wordt 50 % elektra bespaard, 
zo’n 6 ton CO2 in 2e helft 2021.

In 2021 viel de gehele bouwvak in de 
maand augustus en heb je 3 weken 
minder productie t.o.v. 1e half jaar. Met 
gelijke verbruik zou je in 2e helft 
uitkomen op 1510 ton CO2. In feite is 
daarom maar 5 ton bespaard en is 
elektraverbruik dus op andere vlakken 
toegenomen. Dit is te relateren aan een 
toename van de productie.

Het Electraverbruik
is afgenomen. Van 1643
naar 1505 ton CO2

Dit is een weereffect en heeft geen 
relatie met genomen maatregelen.
In 2022 zal gasverbruik lager worden, 
omdat gehele expeditiehal 
aangesloten gaat worden op de 
motverbrander.

Het aardgasverbruik
is afgenomen. Van 146
naar 132 ton CO2

In verband met corona maatregelen is 
het zakelijk vervoer in scope 3 nog 
zeer beperkt. Met de uitbreiding van 
het leasewagenpark zal ook minder 
met privé auto’s gereden worden.

Zakelijk vervoer


