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1. Situatie na directiebeoordeling over 2016 

 

1.1 Beleidsverklaring van de directie 
Steenwijk is zich ervan bewust dat de reductie van de CO2 uitstoot een positief effect heeft op het 
milieu. Echter is het reduceren van CO2 uitstoot een moeilijk proces, en zullen de resultaten niet direct 
aantoonbaar zijn. Vanwege deze moeilijkheidsgraad heeft Steenwijk  gekozen voor een doelstelling die 
binnen vijf jaar bereikt dient te worden. Vanaf het moment dat de CO2 prestatieladder gecertificeerd 
wordt zal deze termijn in werking treden. De doelstelling die Steenwijk  heeft voor deze periode ziet 
er als volgt uit: 
 

Scope 1: 

Kantoor Uitstoot Reductie (%) Reductie (absoluut) 

Aardgas 6,7 0% 0 

Productielocaties Uitstoot Reductie (%) Reductie (absoluut) 

Benzine 2,5 8% 0,20 

Gasolie/diesel 99,6 5% 4,98 

Propaan 2,0 2% 0,04 

Wagenpark Uitstoot Reductie (%) Reductie (absoluut) 

Diesel  149,4 3% 4,48 

Benzine 28,5 5% 1,43 

 
Scope 2: 

Kantoor Uitstoot Reductie (%) Reductie (absoluut) 

Elektriciteit 11,7 100% 11,7 

Productielocaties Uitstoot Reductie (%) Reductie (absoluut) 

Elektriciteit 7,0 0% 0 

 
Totale reductie: 

Scope 1 3,84% 

Scope 2 62,90% 

Productielocaties 4,66% 

Scope 3 5% 

 
Over 5 jaar is de directe CO2-uitstoot gereduceerd met 22,83 ton, ofwel 7,4%. 
Per jaar is dat 1,48%. 
Over 5 jaar is de indirecte CO2-uistoot gereduceerd met 438 ton, ofwel 5%. 
 
 

3.2 Tijdspad scope 1 en 2 

 
 Certificering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 jaar 4 jaar 5 
  1,48 % 2,96 % 4,44 % 5,92 % 7,40 % 
   

 



2. Voortgang reductiedoelstellingen 2017 

In de loop van 2016 en 2017 zijn er weer een aantal nieuwe reductiemaatregelen doorgevoerd welke 
in de footprint van 2017 naar voren zouden moeten komen. In ID5B is de KPI calculatie opgenomen, 
in onderstaand overzicht wordt de voortgang reductie 2017 nader omschreven: 
 
In het voorjaar van 2017 is al het energieverbruik en de overige zaken welke ten grondslag liggen aan 
de berekening van de footprints over heel 2017 in kaart gebracht. Nadat aan het licht kwam dat de 
gegevens aangaande het energieverbruik niet klopte is hier eerst nog actie op ondernomen. Daarnaast 
zijn de footprint waarin dit onjuist was vermeld aangepast. De uitstoot behorende bij het volledige 
kalenderjaar 2017 is per scope als volgt verdeeld: 
  
Scope Uitstoot Eenheid Reductie t.o.v. basisjaar 2016 

Scope 1 264,0 ton  
-26,1% Scope 2 44,8 ton 

Scope 3 11.315 ton +2,1% 

 
Wat als opvallend ervaren kan worden is de relatieve toename van de scope 2 emissies ten opzichte 
van het totaal. Dit heeft er allereerst mee te maken dat een deel van de uitgevoerde 
reductiemaatregelen erop gericht zijn de scope 1 en scope 3 emissies te reduceren (daarbij ervan 
uitgaande dat alle stroom op kantoor ofwel de scope 2 emissies, reeds en uitstoot had van 0). 
Daarnaast zijn er op de grootste projecten binnen de organisatie kantoren op locatie in gebruik 
genomen wat het aantal scope 2 emissies in de projectlocaties aanzienlijk groter maakte.  
 
Wederom, net als voorgaande jaren is de gerealiseerde reductie ten opzichte van de verwachte 
reductie niet in lijn. Verzoek is om tijdens de directiebeoordeling nogmaals na te gaan hoe we dit beter 
met elkaar kunnen vergelijken.  
 


