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Met het klimaatakkoord in Parijs is de strijd tegen klimaatverandering in een nieuwe fase terecht gekomen. De discussies gingen
de afgelopen jaren nog vaak over de menselijke invloed van de veranderingen, dat punt is inmiddels gepasseerd. Het
klimaatprobleem wordt veroorzaakt door uitstoot van broeikasgassen en een snelle beperking daarvan is nodig. De enige
vragen zijn nog: hoeveel en hoe snel?
 
Regeringsleiders hebben zich gecommitteerd aan een maximale temperatuurstijging van 2 graden Celcius (of liever nog: 1,5).
Dit komt overeen met een beperkte hoeveelheid uitstoot, het zogenaamde carbon budget, die we ons nog kunnen veroorloven.
Er worden momenteel verschillende scenario’s opgezet om deze doelstelling te halen. Duidelijk is dat er aan het einde van de
eeuw geen fossiele brandstoffen meer gebruikt kunnen worden. De EU richt zich op een reductie van 80 tot 95% in 2050. Over
de tussendoelstellingen wordt nog overlegd, maar in alle scenario’s vergroot een snelle reductie de kans om de doelstelling te
halen. Vanaf nu moeten wij minimaal 3% reductie per jaar laten zien!
 
In dit rapport wordt de CO2-voetafdruk van uw organisatie gepresenteerd. Maar in het licht van de nieuwe realiteit na Parijs
proberen we u nog sterker aan te zetten tot actie. Iedere organisatie is anders en beschikt over verschillende mogelijkheden om
CO2 te reduceren. Of u nu al heel ver bent met CO2-reductie of aan het begin staat met de verduurzaming van uw organisatie:
samen met u gaan wij graag op zoek naar het maximale reductiepotentieel.  Wij adviseren om gebruik te maken van relatieve
uitstootgegevens om te corrigeren voor een eventuele groei of krimp van uw organisatie. 
 
Deze CO2-voetafdruk is bepaald op basis van data die verzameld zijn middels een online inventarisatieformulier. Dit formulier is
ontworpen conform het Green House Gas protocol, de internationale standaard die voorschrijft hoe een CO2-inventaris gemaakt
dient te worden. Als alle stromen correct zijn ingevuld, in overeenstemming met de grenzen en de scopes die van toepassing
zijn, voldoet deze CO2-voetafdruk aan ISO14064-1. 

 

Climate Neutral Group B.V.
Arthur van Schendelstraat 650-748
3511 MJ Utrecht 
T: 030-2326175
E: info@climateneutralgroup.com
www.climateneutralgroup.com

1. Inleiding
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Uw totale CO2-uitstoot is als volgt opgebouwd:

Om de globale temperatuurstijging binnen de 2 graden Celsius te houden is in Europa een jaarlijkse CO2-reductie noodzakelijk
van minimaal 3%.  In paragraaf 2.3 ziet u hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van deze algemene doelstelling.  Wilt u meer
weten  over CO2-reductie?  Een lijst met  mogelijke reductiemaatregelen is opgenomen in de bijlage. Die lijst is generiek en niet
uitputtend.  Als u met betrekking tot het beperken van uw klimaatimpact specifiek advies wenst, kunt u een afspraak maken met
onze carbon advisors. Wij gaan graag samen met u op zoek naar het maximale CO2-reductiepotentieel.

2. CO2-voetafdruk

2.1. Rapportageperiode 2016

CO2 2016

Totaal 331,49

Auto 250,64

Elektriciteit 0

Openbaar vervoer 0,51

Papier 1,02

Verwarming 75,12

Vliegreizen 4,2
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Auto: 250,64 ton
Elektriciteit: 0 ton
Openbaar vervoer: 0,51 ton
Papier: 1,02 ton
Verwarming: 75,12 ton
Vliegreizen: 4,2 ton

2.2. Reductie
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Onderstaande grafiek geeft een overzicht van uw emissies gedurende de afgelopen jaren. Dit geeft een goede indruk van het
effect van de maatregelen die u getroffen heeft om uw CO2-uitstoot te reduceren. 
 
De emissiefactoren voor de berekening van de huidige CO2-voetafdruk zijn op  onze website  te vinden. De CO2-voetafdrukken
van de afgelopen jaren zijn berekend met de toen geldende emissiefactoren. Een verandering in CO2-emissies kan ook
veroorzaakt zijn door een wijziging in emissiefactoren. Daarom kan uw uitstoot soms hoger of lager uitkomen, ook bij hetzelfde
verbruik. 

In hoofdstuk 3 zijn de variaties in verbruiksgegevens gerapporteerd.

2.3. Historische vergelijking

CO2 2014 2015 2016 Totaal

Totaal 337,62 361,6 331,49 1.030,71

Auto 262,98 279,9 250,64 793,52

Elektriciteit 1,33 0 0 1,33

Openbaar vervoer 0,26 0,51 0,77

Papier 1,04 1,25 1,02 3,31

Verwarming 68,06 75,99 75,12 219,17

Vliegreizen 4,2 4,2 4,2 12,6
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In deze paragraaf geven wij u een overzicht van uw emissies gedurende de afgelopen jaren, rekening houdend met een
eventuele groei of krimp van uw organisatie. Dit geeft een goede indruk van uw reductie op CO2-uitstoot, gecorrigeerd voor de
grootte van uw bedrijf.  

Onderstaande tabel geeft uw uitstoot weer per werknemer (FTE) en per omzet (mln. € ).

 Voor de indeling in scopes volgen wij de definities van SKAO (www.skao.nl). Dat betekent dat zakelijk (lease) autogebruik tot
scope 1 wordt gerekend en gedeclareerde km's (in privé auto's) tot scope 2. Ook de vliegreizen worden tot scope 2 gerekend.
Woon-werkverkeer valt onder scope 3.
 
Uw totale CO2-uitstoot per scope is als volgt opgebouwd:

 

 

2.4. Relatieve uitstoot

Uitstoot per medewerker (FTE) 2015 2016 Totaal

Uitstoot per medewerker (FTE) 8,28 7,14 15,42

2.5. Directe en indirecte emissies

CO2 (331,49 ton)
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Scope 1 - Direct: 310,92 ton
Scope 2 - Indirect: 4,2 ton
Scope 3 - Up- of downstream: 16,37 ton
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Klimaatcompensatie is een snelle en kosteneffectieve methode om uw uitstoot te neutraliseren. Het vormt samen met reductie
de route naar klimaatneutraliteit: alleen dat wat u nu nog niet kan reduceren, compenseert u via onze klimaatprojecten.
Compensatie betekent dat u uw huidige CO2-uitstoot ergens anders reduceert. U investeert in één van onze duurzame
klimaatprojecten die elders voor een zelfde hoeveelheid CO2-reductie zorgen. Al onze klimaatprojecten genereren
gecertificeerde CO2-credits. Een CO2-credit is een onafhankelijk gecontroleerde reductie van één ton CO2 in de atmosfeer. 
Climate Neutral Group heeft diverse klimaatprojecten in haar portfolio. Alle projecten van Climate Neutral Group voldoen aan de
hoogste internationale standaarden (Gold Standard of Verified Carbon Standard) en worden door onafhankelijke partijen
geverifieerd en gecontroleerd. Onze projecten variëren in type CO2- reductie, de landen waar zij gevestigd zijn, de voordelen die
het project biedt aan de lokale bevolking en de prijzen. Zo kunt u altijd kiezen voor het project, of de mix van projecten, dat goed
bij uw organisatie past. Enkele voorbeelden van projecten die wij in onze portfolio hebben: efficiënte houtovens in Afrika, biogas
in Azië en meerdere windenergieprojecten. 
 
Onderstaand treft u uw jaarlijkse gecompenseerde uitstoot aan:

 

 

2.6. Klimaatcompensatie
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Meter Entiteit 2014 2015 2016

Functie > Auto

Zakelijk Diesel (liter) Erdi Holding B.V. 74.093 75.648 67.294

Zakelijk LPG (liter) Erdi Holding B.V. 466 472 380

Woon - werk Benzine (km) Erdi Holding B.V. 48.400 50.160 50.160

Woon - werk Diesel (km) Erdi Holding B.V. 17.160 17.160 17.160

Zakelijk Benzine (liter) Erdi Holding B.V. 5.722 7.194 6.478

Functie > Elektriciteit

Groene Elektra - Wind (kWh) Erdi Holding B.V. 88.986 84.006 77.330

Functie > Openbaar vervoer

Woon - werk Trein (km) Erdi Holding B.V. 6.600 13.200

Functie > Papier

Niet recycled kantoorpapier (kg) Erdi Holding B.V. 948,8 1.136 926

Functie > Verwarming

Aardgas (m³) Erdi Holding B.V. 14.234 15.518 15.924

Koudemiddelen (ton) Erdi Holding B.V. 42,082 46,757 45,12

Functie > Vliegreizen

Zone 3 (enkele reis) (aantal) Erdi Holding B.V. 2 2 2

Overig

Compensatie credits (ton) Erdi Holding B.V. 358,79 378,11 331,49

Medewerkers FTE (aantal) Erdi Holding B.V. 43,67 46,4

3. Invoergegevens
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Wij hopen dat deze CO2-voetafdrukrapportage u het inzicht geeft om uw klimaatimpact (verder) te beperken en/of eventuele
genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad. 

Om de globale temperatuurstijging binnen de 2 graden Celsius te houden is in Europa een jaarlijkse CO2-reductie noodzakelijk
van minimaal 3%. In paragraaf 2.3 ziet u hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van deze algemene doelstelling.  Wilt u meer weten 
over CO2-reductie?  Een lijst met  mogelijke reductiemaatregelen is opgenomen in bijlage 1. Die lijst is generiek en niet
uitputtend.   Als u met betrekking tot het beperken van uw klimaatimpact specifiek advies wenst, kunt u een afspraak maken met
onze carbon advisors. Wij gaan graag samen met u op zoek naar het maximale CO2-reductiepotentieel.

 

 

Climate Neutral Group is een social-venture met een maatschappelijk doel: het komen tot een 100% klimaatneutrale wereld!
Onze missie is zoveel mogelijk organisaties te helpen de transitie te maken naar klimaatneutraal ondernemen en om
klimaatneutrale diensten en producten te ontwikkelen voor hun klanten. Elke organisatie veroorzaakt namelijk in meer of
mindere mate CO2-uitstoot. En daarmee heeft elke organisatie, onbedoeld, een negatief effect op het klimaat. Daarom
begeleiden wij u graag, stap voor stap, naar het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een klimaatneutraal product, dienst,
evenement of organisatie.

 
For better business

4. Tot slot
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1.       Verwarming
a.       Isolatie verbeteren (spouwmuren, dak, vloer, leidingen en appendages)
b.       Hoogrendementsketel HR107 aanschaffen
c.       Tijdschakelaars aanschaffen
d.       Temperatuur per ruimte inregelen
e.       Aanvoertemperatuur CV-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur
 
2.       Elektriciteit
a.       Introduceer energiemanagement systeem met terugkoppeling aan gebruikers
b.       Inkoop groene stroom
c.       Eigen opwekking duurzame energie
d.       Gebruik duurzame warmte- en/of koudeopslag
e.       Vervang oude TL-verlichting door efficiënte LED-verlichting
f.        Tijdschakelaars / tijdklokken aanschaffen
 
3.       Mobiliteit
a.       Formuleer een helder beleid t.a.v. aanschaf (lease) auto’s
b.       Invoering mobiliteitsbudget om autoverbruik te beperken
c.       Stimuleer zuinig rijden
d.       Stimuleer elektrisch rijden
e.       Stimuleer openbaar vervoer 
f.        Periodieke controle bandenspanning
 
4.       Zakenreizen
a.       Voorkom reizen door slimmer samenwerken (thuiswerken, videoconferencing)
b.       Formuleer een helder reisbeleid voor vluchten
c.       Stimuleer trein voor reizen naar o.a. Londen, Parijs en Frankfurt
d.       Ontmoedig businessclass voor reizen onder de vijf uur
e.       Zoek meest efficiënte vlucht (airlines met nieuwste vloot, directe routes)
 
5.       Betrokkenheid
a.       Formuleer een duidelijke bedrijfsdoelstelling op CO2 en vertaal deze naar (targets van) medewerkers
b.       Stimuleer CO2-arme inkoop

Zie ook:

http://cms.wolck.nl/content/ska/skacontent/Maatregellijst%202017_PDF_V1.pdf

5. Bijlage: Generieke reductiemaatregelen
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