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Vierde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.  
 

Begin 2017 is de footprint en CO2-Emissie Inventarisatie opgemaakt over 

geheel 2016. Net als voorgaande rapportages, willen we via deze 

nieuwsbrief ook daarover weer de voortgang bekend maken. Hieronder 

een samenvatting daarvan, waarin we de overzichten van de CO2-emissie 

in totaal en per productief uur laten zien. 

 

Om het vergelijk van de verdeling van onze emissie te laten zien en waar 

de CO2-emissie in zit, hieronder een overzicht van de verdeling van 2015 

en van 2016.  

 

We hebben een vijftal activiteiten benoemd waarmee de CO2-emissie wordt verminderd. Dit moet leiden 

tot 35,2% reductie van scope 1 (directe) emissies en 13,6% reductie van scope 2 (indirecte) emissies in 

2024. Bekeken op de totale footprint, komt dat uit op 48,8% emissiereductie.  

 

Als maatstaf voor de doelstellingen is het totaal aantal productieve uren genomen. Vastgesteld is dat het 

aantal productieve uren sterk bepalend is voor de hoeveelheid CO2-uitstoot, doordat de inzet van mens en 

middelen wordt bepaald door de hoeveelheid werken en de reisafstand daarbij.  

De reductiedoelstelling is vervolgens uitgesplitst in percentages per scope zoals in de CO2-prestatieladder is 

weergegeven. Logischerwijs zal de nadruk hierbij voor Gebr. Janssen Beheer BV vooral op scope 1 liggen, 

daar dit 90,7% van onze totale emissie betreft waarvan 82,3% ontstaan is door inzet van het wagenpark. 

 

Binnen de scope 1 emissie is het de doelstelling deze emissie met 38,8% te verminderen.  

We willen dit vooral bereiken door het stap voor stap vervangen van het wagenpark voor schonere 

uitvoeringen.  
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Binnen scope 2 is eerder al bijna 100% emissiereductie bereikt, door over te stappen op groene stroom.  

 

In onderstaande grafieken is de voortgang hiervan weergegeven, door de totalen van 2014, 2015 en 2016 

te vergelijken. 

Daarin is ook te zien dat de reductie in scope 1 nog niet is bereikt, maar in scope 2 zeer zeker wel. 

 

 
 

Scope 1 (de directe emissies, zoals het wagenpark en gasverbruik): 

 
 

Scope 2: (de indirecte emissies, zoals de zakelijke kilometers met privéauto’s): 

 

2014 2015 2016

Scope 2 40.265 5.038 6.075

Scope 1 399.510 554.921 552.358
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