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1. Analyse van de voortgang 
In de eerste helft van 2019 bedroeg de CO2-footprint van Flexcorail 65 ton CO2. Als we naar de verdeling kijken, dan is te 

zien dat ruim 91% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de bedrijfsauto’s. In het diagram 

hieronder is dit duidelijk te zien. Het nemen van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. De 

maatregelen zijn hier voor een groot deel op gericht.  

 

1.1 Projecten met gunningsvoordeel 

Er zijn geen projecten aangenomen met gunningsvoordeel. 

 

1.2 Voortgang reductiedoelstellingen 
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Doelstellingen scope 1, 2 en 3 

Scope 1 

Reductiedoelstelling Scope 1: 5% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van basisjaar 2015. 

Reductiedoelstelling per jaar is 2% CO2 reductie. 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: 

▪ Brandstofverbruik wagenpark; 

▪ Verwarming. 

 
In H1 2019 is een stijging van ongeveer 18% geconstateerd ten opzichte van het basisjaar. Deze stijging is een schatting, 

omdat de doelstelling per FTE lastig te berekenen is per half jaar. De stijging is te wijten aan een groei van het bedrijf, 

maar niet meer medewerkers. Daarnaast wordt verwacht dat in de tweede helft van het jaar minder CO2 wordt uitgestoten 

door zomer en vakantieperiodes. Verwacht wordt dat op basis hiervan toch een daling geconstateerd zal worden. Er zal 

wel extra aandacht aan zuinige omgang worden besteed tijdens een toolboxmeeting.  

Scope 2 

Doelstelling scope 2: er is geen specifieke doelstelling voor scope 2 opgesteld, omdat er geen uitstoten binnen scope 2 

waren ten aanzien van het basisjaar 2015. De doelstelling is het handhaven van geen CO2 uitstoot in deze scope.  

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: 

▪ Elektriciteit 

 

Helaas is de doelstelling voor scope 2 niet behaald, er bleek een verkeerde inkoop gedaan te zijn ten aanzien van de 

Nederlandse groene stroom. Het heeft ervoor gezorgd dat in 2019 helaas weer CO2 uitstoten zijn gegenereerd. Gestreefd 

wordt dit zo snel mogelijk op te lossen door de aanschaf van zonnepanelen of oversluiten van een nieuw contract.  

 

Scope 3 

Voortgang van de scope 3 doelstelling wordt jaarlijks beoordeeld in de Jaarbeoordeling.  

 

1.3        Verbeterpunten 

Er zijn geen verbeterpunten. Komende periodieke zal gekeken worden naar de boundry van de organisatie. Door de 

overname van een andere BV zal deze veranderen. 


