ENERGIE ACTIEPLAN
HR Groep Streetcare BV
Conform NEN 50001
Verantwoordelijke voor dit verslag is dhr. D. Nijboer
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Scope 1
Verwachte
reductie
5% op het huidige
brandstofverbruik

Verwachte reductie in
ton CO2
16,54 ton CO2
(5% van 330,8 ton)

Stand 1e half jaar 2020

Algemeen

2% op het huidige
brandstofverbruik
van het wagenpark

6,616 ton CO2
(2% van 330,8 ton)

Directie

Leek

5% op het huidige
aardgasverbruik
Leek

3,0725 ton CO2
(5% van 61,45 ton)

Verhuizing van de vestiging Zelhem naar
een nieuwer (energiezuiniger) pand

Directie

Zelhem

20% op het huidige
aardgasverbruik
Zelhem

11,678 ton CO2
(20% van 58,39 ton)

5

LED verlichting aanbrengen

Directie

Nieuw Vennep

50% van totaal
elektriciteitsverbruik

50% van 22.727 =
11.364 kWh
Geen CO2-reductie
i.v.m. gebruik groene
stroom

6

Dagelijkse controle op lekkages van
perslucht

Directie

Leek

2% van totaal
elektriciteitsverbruik

2% van 197.513 = 3.950
kWh
Geen CO2-reductie
i.v.m. gebruik groene
stroom

De CO2-uitstoot als gevolg
van diesel en benzineverbruik
bedroeg in de eerste helft van
2020: 159,36 ton. Op basis
hiervan is de verwachting dat
de reductiedoelstelling van 2%
zal worden behaald.
Het vervangen van de pui
heeft onlangs plaatsgevonden. Derhalve zijn de
effecten hiervan nog niet
meetbaar in de eerste helft
van 2020.
De CO2-uitstoot als gevolg
van aardgasgebruik in Leek
bedroeg in de eerste helft van
2020: 29,95 ton. Hiermee ligt
HR Groep Streetcare iets
achter op de doelstelling.
Echter is het nog steeds
mogelijk dat de doelstelling
wordt behaald.
Er heeft nog geen verhuizing
plaatsgevonden.
De CO2-uitstoot als gevolg
van aardgasgebruik in Zelhem
bedroeg in de eerste helft van
2020: 31,4 ton. Hiermee ligt
HR Groep Streetcare iets
achter op de doelstelling.
LED-verlichting is
aangebracht.
Het stroomverbruik was in de
eerste helft van 2020: 18.097
kWh. Deze doelstellig zal dus
niet worden behaald.
Het stroomverbruik was in de
eerste helft van 2020: 101.569
kWh. Deze doelstellig zal dus
niet worden behaald.

Nr.

Maatregelen

Verantwoordelijke

Vestiging

1

Aanschaf nieuwe en zuinigere versie auto’s

Directie

Algemeen

2

Instructie zuinig rijden

Directie

3

Vervangen van pui kantoorpand

4

Er zijn in het afgelopen half
jaar geen auto’s vervangen.

Verwachte datum
gereed
Eind 2022

Eind 2021

Eind 2021

Eind 2021

Eind 2020

Eind 2020
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Nr.

Maatregelen

Verantwoordelijke

Vestiging

Verwachte
reductie

Verwachte reductie in
ton CO2

Stand 1e half jaar 2020

Verwachte datum
gereed

7

Aanbrengen van snelloopdeuren

Directie

Leek

5% op het huidige
aardgasverbruik
Leek

3,0725 ton CO2
(5% van 61,45 ton)

Eind 2020

9

Stimuleren van thuiswerken

Directie

Algemeen

Besparing van 2%
op
brandstofverbruik

6,616 ton CO2
(2% van 330,8 ton)

10

Vervangen van CV installatie

Directie

Leek

2% op het huidige
aardgasverbruik
Leek

1,229 ton CO2
(2% van 61,45 ton)

De CO2-uitstoot van het
aardgasverbruik was in Leek
de eerste helft van 2020:
29,95 ton. HR Groep
Streetcare ligt op koers om de
doelstelling te halen.
De CO2-uitstoot als gevolg
van diesel en benzineverbruik
bedroeg in de eerste helft van
2020: 159,36 ton. Op basis
hiervan is de verwachting dat
de reductiedoelstelling van 2%
zal worden behaald.
De CO2-uitstoot als gevolg
van aardgasgebruik in Leek
bedroeg in de eerste helft van
2020: 29,95 ton. Hiermee ligt
HR Groep Streetcare iets
achter op de doelstelling.
Echter is het nog steeds
mogelijk dat de doelstelling
wordt behaald.

Eind 2020

Eind 2021

Scope 2
Nr.

Maatregelen

Verantwoordelijke

Vestiging

1

Stimuleren van thuiswerken

Directie

Algemeen

2

Instructie zuinig rijden

Directie

Algemeen

Verwachte
reductie
Besparing van
10% op
brandstofverbruik
(in de vorm van
km-vergoeding)
Besparing van
2% op
brandstofverbruik
(in de vorm van
km-vergoeding)

Verwachte reductie in
ton CO2
0,25 ton CO2
(10% van 2,55 ton)

Stand 1e half jaar 2020

0,051 ton CO2
(2% van 2,55 ton)

De CO2-uitstoot in relatie tot
km-vergoedingen was in de
eerste helft van 2020: 0.

De CO2-uitstoot in relatie tot
km-vergoedingen was in de
eerste helft van 2020: 0.

Verwachte datum
gereed
Eind 2020

Eind 2020
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Algemeen Scope 3
Nr.

Maatregelen

Verantwoordelijke

Vestiging

1

Meer toepassen van bamboe als vervanging
voor aluminium bord

Directie

Algemeen

2

Meer toepassen van biocomposiet als
vervanging voor aluminium bord

Directie

Algemeen

Verwachte
reductie
5% van totale
CO2-uitstoot
aluminium

Verwachte reductie in
ton CO2
210 ton CO2
(5% van 4.200 ton)

5% van totale
CO2-uitstoot
aluminium

210 ton CO2
(5% van 4.200 ton)

Stand 1e half jaar 2020
In de eerste helft van 2020
bedroeg het percentage
borden dat bestond uit
bamboe 1,2% van het totaal.
Er zijn in 2020 nog geen
borden verkocht die gemaakt
zijn van biocomposiet.

Verwachte datum
gereed
Eind 2021

Eind 2021

De totale verwachte reductie:
Scope 1:
Scope 2:
Scope 2:
Scope 3:

72,68 ton CO2
15.296 kWh (geen CO2 reductie i.v.m. gebruik groene stroom)
0,301 ton CO2
420 ton CO2

Reductiedoelstellingen
Bij de berekening van de CO2-reductie hanteert HR Groep Streetcare 2019 als basisjaar. Verder is gekozen voor het vaststellen van doelstellingen voor een
periode van 3 jaren. Onderstaande percentages betreffen cumulatieve percentages.
2020
5%
5%
-

Scope 1
Scope 2
Scope 3

2021
6%
6%
3%

2022
7%
7%
4%

Werkelijk behaalde reductie scope 1 en 2
2019 (ton
CO2)
Geheel 2019
Scope 1
Scope 2
kWh

533,63
2,55
454.582

2020-1 (ton
CO2)
1e helft
2020
259,60 ton
0
215.883

2020-2 (ton
CO2)
2e helft
2020

2020 (ton
CO2)
Geheel
2020

Reductie 2020-1
(ton CO2)
1e helft 2020 t.o.v.
50% 2019
-2,7%
-100%
-5%

Reductie geheel
2020 t.o.v. 2019
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Werkelijk behaalde reductie scope 3
Omdat dit jaar een nieuwe scope 3 analyse is opgesteld, gebaseerd op geheel nieuwe inzichten, is een vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Na
afloop van dit jaar zal worden bepaald in hoeverre een reductie in de CO2 uitstoot in deze categorie is gerealiseerd. Ten aanzien van bio-composiet geldt dat
dit product nog in ontwikkeling is. Er zijn derhalve nog geen borden verkocht in deze categorie.
Koploper, middenmoter, achterblijver
Naar aanleiding van het ambitieniveau van de maatregelen conform de maatregelenlijst kan worden geconcludeerd dat HR Groep Streetcare een koploper is
in de markt.
Conclusie:
HR Groep Streetcare BV ligt op koers om haar doelstellingen scope 1 en 2 in 2020 te behalen. Er zijn geen extra maatregelen nodig om deze doelstelling te
behalen. Ten aanzien van scope 1 zal nog een inhaalslag volgen omdat het thuiswerken in de eerste helft van 2020 slechts beperkt plaatsvond. In de tweede
helft van 2020 heeft deze ontwikkeling zich verder doorgezet waardoor de effecten hiervan in de tweede helft van het jaar nog duidelijker merkbaar zullen zijn
in de cijfers. Over het behalen van de doelstellingen in scope 3 kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan. Hierover zal in 2021 meer bekend
zijn.

Voor akkoord:

Naam: J.J.R.M. Goddijn
Algemeen directeur HR Groep Streetcare

Datum: 08-10-2020
Handtekening:
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