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      CO2-emissieverantwoording  
      halfjaarlijks 2021-2022 

 
 
 

Reductiedoelstellingen 2021 t.o.v. basisjaar 2019-2020  
Doelstelling 1:   5% reductie scope 1 (gerelateerd aan verbruik eigen materieel) 
Doelstelling 2:   5% reductie scope 2 (absoluut)  
Doelstelling 3:   5% reductie projecten (gerelateerd aan verbruik eigen materieel)  
Doelstelling 4: 10% reductie scope 3 (Reductie bij het snoeien; keteninitiatief) 
 
Scope 1 en 2 
 
Figuur 1: footprint per half boekjaar 

 

 

      

De totale CO2-uitstoot voor de kantoren is gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode in het basisjaar. Dit heeft 
te maken met de afwezigheid van kantoorpersoneel voor de vestiging Bodegraven, dit compenseert het meerverbruik 
van boekjaar 2021-2022 afgezet tegen 2019-2020. Het stroomverbruik van de locatie Eelde is gestegen en dit heeft te 
maken met de plaatsing van meer elektrische laadpalen en het daarbij behorende stroomverbruik. Het verbruik van 
de locatie Harderwijk is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het basisjaar. De totale uitstoot van het wagenpark 
is hoger, dit is te verklaren door een groter aantal afgenomen liters brandstof en deze staan in verhouding tot elkaar. 
We maken in toenemende mate gebruik van HVO om de uitstoot te verlagen. 
 
Het zakelijk verbruik van privéauto’s is toegenomen, de oorzaak hiervan is gelegen in de grote toestroom van nieuw 
personeel en de tijdelijke kilometerdeclaraties in afwachting van de toewijzing van een bedrijfsauto. 
 

 

Figuur 2: Verbruik personenwagens per boekjaar 
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Het verbruik van de personenauto’s op diesel is in het boekjaar 2021-2022 met 20% afgenomen ten opzichte van het 
basisjaar. Het verbruik van de elektrische personenauto’s is ten opzichte van het basisjaar verviervoudigd wegens de 
aanschaf van het derde exemplaar in het boekjaar 2020-2021 (Q20CE005).  
 
Figuur 3: Verbruik combo's/bestelbussen per boekjaar 

 

Bij het verbruik van diesel door combo’s en bestelbussen constateren we dat het totaalverbruik (VA + VB) gedaald is 
met 10% in vergelijking met het basisjaar. Het verbruik van VA laat een nagenoeg zelfde beeld zien met een stijging 
van 0.5% ten opzichte van 2019-2020. Het verbruik van VB is met 14% gedaald. De groene of rode kolommen achter 
de auto’s geven respectievelijk weer of de auto zuiniger dan wel minder zuinig is gereden ten opzichte van Q1 – Q2 
van het basisjaar indien er een vergelijking mogelijk is. 
 
De door ons getankte diesel worden gecompenseerd middels het CO2-compensatieprogramma van Shell. Wij betalen 
hiervoor een extra bijdrage per liter. Shell compenseert de CO2-uitstoot van de door ons getankte diesel middels CO2-
compensatieprojecten voor bescherming van bossen wereldwijd en middels het aanplanten van bomen.  
 
Scope 3: 
Naar aanleiding van de analyse van scope 3 is gekozen voor de ketenanalyses van ‘Snoeien van bomen en verwerken 
van snoeihout’. Voor de specifieke informatie hieromtrent alsmede de onderbouwing van de afweging om te komen 
tot deze keten wordt verwezen naar de individuele ketenanalyse  en de dominantieanalyse welke eveneens staan 
vermeld op de website van Quercus. Onderstaand is voor scope 3 de CO2 uitstoot (ton) voor t/m Q2 21-22 bepaald 
a.d.h.v. van kolom “t/m Q2 20-21” en verrekening naar rato van hetgeen onder toelichting is vermeld.  
 
Figuur 1: Bepaling Scope 3 

 
 
Projecten met gunningvoordeel:  
Quercus heeft in boekjaar 2021-2022 geen werk lopend met CO2 gunningsvoordeel. 
 
 
Initiatieven? 
Om de reductiedoelstellingen te halen is een Energiemanagementprogramma 2020-2023 opgesteld waarin diverse 
doelstellingen / maatregelen zijn geformuleerd om dit te realiseren. Dit is te vinden op de website onder 
www.quercusboomexperts.nl en dan onder: CO2-beleid / Duurzaam of op te vragen bij de uitvoerder c.q. 
vestigingsleider.  
 

http://www.quercusboomexperts.nl/
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Nieuwe ideeën voor een duurzame bedrijfsvoering en energiebesparing zijn van harte welkom. We nodigen iedereen 
dan ook van harte uit met ideeën te komen met als doel energie te besparen.  Alle tips, suggesties en 
verbetervoorstellen kunnen worden gemeld. 


