DUURZAME TREND IS STEEDS MEER ZICHTBAAR
Voortgang CO2-reductie


Ons doel voor 2021 is om 15% minder CO2 uit te
stoten dan in 2015. Zoals te zien, halen we deze
reductie in 2021 ruimschoots: we behalen zelfs
een reductie van 65% ten opzichte van ons
In onderstaande grafieken zie je het verloop van referentiejaar. Daarnaast behaalden we ook een
onze CO2-uitstoot sinds 2015 (ons
relatieve reductie van 12% ten opzichte van
referentiejaar). Eentje is gerelateerd aan omzet
2020, ondanks dat onze absolute CO2-uitstoot
de andere niet. Hierin zie je dat onze uitstoot in
een beetje is gestegen. Hierna volgt over onze
de eerste jaren steeg. Dit is veroorzaakt door een reductie meer uitleg
flinke groei in omzet, werknemers en
werkzaamheden. Om die reden is de doelstelling
nu gerelateerd aan onze omzet.
Onze CO2-uitstoot die gerelateerd is aan omzet
is in 2021 weer omlaag gegaan! Hoe? Lees dan
verder

CO2-uitstoot in tonnen
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CO2 in 2021
Hoe onze CO2-uitstoot verdeeld is, is te
zien in de grafiek hiernaast (Figuur 3). In
2021 hebben we 3.934 ton CO2
uitgestoten. Hiervan is 55% veroorzaakt
door personenvervoer (lease- en
bedrijfswagens en gedeclareerde
kilometers), 32% door materieel (zowel
bij Voorbij als inkoop van Mobilis op
projecten) en 13% door onze
kantoorpanden.
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Een reductie van 12% (ten opzichte van met 2020)
In 2020 en 2021 behaalden we een extreme reductie
in onze uitstoot vanwege de coronamaatregelen. We
denken niet dat deze daling in de komende jaren zich
zo snel zal voortzetten. Er is wel een reductie
behaald van 12% in 2021 in vergelijking met 2020,
dit alles wel gerelateerd aan onze omzet.

Het is onze doelstelling om in 2025 een volledig
duurzaam wagenpark te hebben. Na 2021 kunnen
we stellen dat we goed op weg zijn om deze
doelstelling te halen.





Naast het verduurzamen van ons wagenpark zijn er
ook andere zaken waardoor onze CO2 footprint lager
Dit komt, naast de al genoemde coronamaatregelen, is: We gebruiken meer alternatieve energiebronnen.
ook door onder andere de verduurzaming van ons
72% van de brandstoffen die Voorbij FT voor hun
wagenpark. Eind vorig jaar was 21,1% van ons
materieel inkoopt is in 2021 100% HVO. HVO is een
wagenpark elektrisch, nu is dat 28,5%! De voorkeur biobrandstof die ca 90% minder CO2-uitstoot heeft
voor een elektrische auto neemt zichtbaar toe. Vorig dan conventionele diesel. Daarnaast wordt er steeds
jaar was 30% van de nieuwe of vervangende
meer elektrisch materieel gebruikt. Het gebruik van
leasewagens elektrisch, inmiddels kiest ongeveer de de e-CO2tainer van Electure staat toe dat er ook
helft van onze nieuwe collega’s voor een elektrische meer elektrisch materieel kan worden toegepast op
leasewagen.
onze bouwplaatsen.




CO2 materieel en brandstof
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Naast ons eigen beleid, zien we ook verandering in onze tenders opdrachtgevers vragen steeds meer
om verduurzaming. Dat doet men met EMVI-gunning op MKI-berekeningen, het bezit van een certificaat
op de CO2-prestatieladder, en/of het implementeren van verschillende duurzaamheidsmaatregelen. In de
grafiek hieronder staat in hoeveel van onze tenders sinds 2019 gevraagd is om duurzaamheidsaspecten.
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