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1. Inleiding 
 
Deze CO2 footprint is opgesteld over het semester 1 van 2017. Coolmark B.V. stelt sinds 2011 een CO2 
footprint op. In 2015 zijn de doelstellingen uit 2011 ruimschoots gehaald en zijn nieuwe doelstellingen 
geformuleerd voor de periode 2015 – 2018 (2015 is nieuwe referentiejaar).  
 
Doelstelling: In jaar 2018 is de CO2 uitstoot per medewerker gereduceerd met 5%, ofwel 1,3% per jaar. 

Omdat het grootste gedeelte van het energieverbruik bepaald wordt door aardgasverbruik, elektriciteitsverbruik 
en brandstofverbruik van leaseauto’s en bedrijfswagens zijn de kwantitatieve taakstellingen specifiek op deze 
thema’s vastgesteld. 
 

Scope 1  CO2 reductie  Besparing op totale CO2 uitstoot 

Brandstof voor verwarming 4% 2,8 ton CO2 0,9% 

Voertuigbrandstof lease auto’s 2% 2,3 ton CO2 0,7% 

 

Scope 2  CO2 reductie Besparing op totale CO2 uitstoot 

Elektriciteit 1% 1,1 ton CO2 3,8% 

Inkoop Groene stroom 10% 11 ton CO2 

 

TOTAAL  Besparing op totale CO2 uitstoot 

 17,2 ton CO2 5,4% 

 
Deze footprint geeft inzicht in de mate waarin Coolmark B.V. op weg is haar reductiedoelstellingen voor 2018 
te behalen.  
 
Binnen deze organisatorische grens zijn de volgende energiestromen geïdentificeerd: 

- Brandstoffen voor alle auto’s en mobiele werktuigen; 
- Zakelijk verkeer met privé auto’s; 
- Zakelijk vliegverkeer; 
- Elektriciteitsverbruik in kantoor met bedrijfshal (gehuurd); 
- Gasverbruik in kantoor met bedrijfshal voor verwarming; 
- Gebruik van koelmiddelen in koelinstallaties. 

 
Voor de berekening van de CO2 footprint is gebruik gemaakt van de CO2 emissiefactoren afkomstig van 
www.CO2emissiefactore.nl. 
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2. Energiereview 
Onderstaande grafieken geven een overzicht van de verschillende energiestromen van Coolmark B.V. De 
energiestromen vliegverkeer en zakelijk verkeer in privé auto worden één keer per jaar opgesteld. 
 
 
 

 
Grafiek 1: Aardgasverbruik Coolmark B.V. (m3) 

 
 

 
Grafiek 2: Brandstofverbruik Coolmark B.V. (liter benzine) 



 

 
Grafiek 3: Brandstofverbruik Coolmark B.V. (liter diesel) 

  
 

 
Grafiek 4: Elektriciteit verbruik Coolmark B.V. (kWh)  

 
 
  



3. CO2 emissies 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de CO2 emissies in semester 1 van 2017 ten opzicht van het 
referentiejaar. De CO2 emissies van vliegverkeer en zakelijke gebruik van privé auto’s is in 2017 nog niet 
meegenomen aangezien deze aan het einde van het jaar worden geïnventariseerd.  
 

 
 

Grafiek 5: CO2 emissies Coolmark B.V. 
 
 
  



3. Analyse van de CO2 footprint 
 
De totale CO2 uitstoot Coolmark B.V. in 2017, semester 1 bedraagt 149,6 ton CO2 equivalenten. 
 

3.1 Scope 1 emissies 
Het gasverbruik is in semester 1 van 2017 gedaald ten opzichte van semester 1 van 2016. Ook gecorrigeerd 
voor graaddagen is deze gedaald.  
 

 
Grafiek 6: Aardgasverbruik gecorrigeerd voor graaddagen 

 
 
CO2 emissies ten gevolge van brandstofverbruik van het leasewagenpark is verder gestegen van 61,3 ton CO2 
in S1 van 2015 naar 63,1 ton CO2 in S1 van 2016 en 73,4 ton CO2 in S1 van 2017. Dit is te verklaren door de 
gegroeide omzet in de laatste jaren en de bijbehorende klantbezoeken die daarvoor nodig zijn.  
 

3.2 Scope 2 emissies 
De CO2 emissies ten gevolge van het elektriciteitsverbruik is gedaald van 54,7 ton CO2 in S1 van 2015 en 55,1 
ton CO2 in S1 van 2016 naar 37,7 ton CO2 in S1 van 2017. Dit komt doordat vanaf mei 2017 groene stroom uit 
wind wordt ingekocht. De hoeveelheid gebruikte kWh is ongeveer gelijk gebleven. 
 
CO2 emissies ten gevolge van declaraties van vliegverkeer en privéauto’s worden aan het eind van het jaar 
geregistreerd. Deze emissies zijn ook slechts een klein deel (ongeveer 5%) van de totale footprint van 
Coolmark verantwoordelijk.  
 
 
 
 
 


	1. Inleiding
	2. Energiereview
	3. CO2 emissies
	3. Analyse van de CO2 footprint
	3.1 Scope 1 emissies
	3.2 Scope 2 emissies


