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Scope í

VaMchte
datum
gGrcd

Lopend

ln 20jg was het brandstofoerbruik 20.982,26 litêr.
ln 2020 was hel bÍandsiofverbÍuik 15.004,28 liter.
ln 2021 wàs hel brandstotueóruik 1.997,70|iter.

ln 2020 is de wachtwagen a&6stot€n en wordt dal transpoÍt uit best€ed.

Hiêrult blijkt dat de bedrífsauto's meer kilometeE per litsr brandstof afieggen en dus minder Co2-uitstool per kilomeler.

Lopend

ln 2019 was het bÍandstotuerbruik 62.01 1,09 liieÍ.
ln 2020 was het brandstotuêóruik 42.855.78 liler
ln 2021 weg het brandstotuêrbruik 19.827,30 liter.

Lopend

ln 20'19 was hêt brandstotoeÍbruik 41.028,83 liter.
ln 2020 was hel brêndstotuerbruik 27.851,50 liteÍ.
ln 202'1 was hèt brandstoto€rbruik 17.829,60 litêr.

Er zijn eind 2019 en begin 2020 twêê hyblide auto's veryángen voor twee elektrische auto's.

Lopend

ln 2019 was hêt bràndstotuoóruik 62.011,09 liter.
ln 2020 was het bÍendstotuêrbruik 42.855,78 liter.
ln rnrí wÁs hêl bràndslntuerhnrik 1e 827 30 litê.

Huldlge gêret3n
reductio

Zie eyaluatie

Ziê evaluatiê

Zie evaluatie

Zis evaluatie.

HuldlgG statm

Zie Excelbestand wagenpark.

Eind 2021 is er een toolbox Het nieuwe rijden
uitgevoerd.

Zie Excelbestand wagenpaÍk.

Zie Excelbestand wagenpark.

Bren

ww.autoweek.nl

Praktisch duurzaam

Eigen schatting

AgentschapNL

Controb
vènndêring

Gemiddeld brandstoÍ-
verbÍuik ván de
bedrijÍsauto's.

BrandstoÍ verbruik
van bedrijísauto's

Brandstof verbruik
personenauto's

Brandstof verbruik
totaal

Vsmchta
Eductla in
ton COz

10,16 ton
COz
(15% van
verbruik
bedrijfsauto's
2019)

9,92 ton CO2
(5% van
totale
wagenpark
201 9)

13,06 ton
CO:
(10% van
veÍbruik van
de personen-
auto's 20'l 9)

9,92 ton CO,
(5o/o van
verbruik van
totale
wagenpark
201 S)

Va!6chtê
leducllo

15% op
huidige
brandstof-
verbruik bij
vervanging

5% op het
verbruik van
de
bedÍtfsauto

1jvo

lvlax.5%

$an
dafttm

2020

Begin
2021

Begin
2020

Begjn
2021

B6nodlodê
mlddêhn

€

€

wniltmoÍdêl||Íê

Directie

Directie

Directie

Directe

ileNtEgol

1. Bij nieuwe bedrijfsauto's
of bÍ vervanging klezen
voor de hoogste Euronorm

Ewluatl€:

2. Cursus het nieuwe rijden

Evaluatiê:

3. Bij aanschaf personen-
auto's kiezen voor een A
label oÍ elektrische

EEluatie;

4. Bewustwording.

Evaluatie:
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Vêmchto
d:tum
gcmd

Lopende

Lopende

Afgehandeld

Lopende

Lopende

Lopende

Huldlgo gêreten
educllê

Zi€ evaluatie.

Zie evaluatie.

Zie evaluatie.

Zie êvaluatie.

Ziê evaluatie-

Zie evàluàtie.

Zie werkelijk

Huldlgc BtetuE

Onderzoek starten begin 2021. Contract loopt tot
einde 2022. Overstappen is nu duur.

Ondezoek starten begin 202'1. 2021: offerte is

ontvangen, beoordeling volgt.
2022 ) opdracht is verstrekt, maar levering loopt
vertraging op.

Ondezoek starten begi^2021. Begin 2021
uitgevoerd.

Onderzoek starten medio 2022. Dak is tussen nu
en 5 jaar aan veryanging toe. Als het dak
veruangen moet worden, wordt bekeken oÍ na
isolatie een goed opiie is.

Onderzoek starten medio 2022.

Onderzoek staTten medio 2022.

Bren

Gasverbruik

Eigen inschatting

Eigen inschatting

Eigen inschatling

Eigen inschatting

Eigen inschatting

Colrtrcls
vênndeÍlng

Gasverbruik

Gasverbruik
Koperslagerstraat '1

Koperslagerstraat 1

Gasverbruik

Gasverbruik
Koperslagerstraat I

Gasverbruik
Koperslagerstraat '1

Koperslagerstraat 1

Gasverbruik

Vamchte
lrductls in
ton COr

0.00 ton CO,

2,56 ton CO,
(1Oo/a

gasverbruik

gasverbruik
Koperslagetr

1.28 ton CO,
(5%

1,28 ton CO:
(so/o

3,128 ton
co2 (1o%
gasverbruik
Koperslager-
straat 2021 )

3.128 ton
co2 (1oo/o

gasverbruik
Koperslager-
straat 202 1)

54,44 ton

VÊffichtt
roductlc

1000/o

1lvo

50/o

Sa/o

100/o

1lvo

Stirt
dátum

Begin
2021

Begin
2021

Begin
2021

Begin

Begin

Begin

Bênodlgdà
mlddokn

Onderzoeken

Onderzoeken

Ondezoeken

Ondeuoeken

OndeEoeken

Onderzoeken

relzntwordàl[fG

ln 2020 is ds vrachtwagón g&estoÈn en wordl dat tEnsport uil b.steed.

Directie

Geen veEnd6ring

Directie

Geen veEndèring

Directie

Geen vsËndering

Directie

Geen veEndeÍng

Directie

Geen vê€ndeÍing

Directie

Gêen ve€ndering

It rtrsgËl

5. OveÍstappen op Groen

Evalualie:

6. Plaatsen snel sluitende
overheaddeuÍ
Koperslagerstraat 1.

Ewlualiê:

7. Zoneveruarming
KopeÍslagerstraat 1

Êwluatie:

8. Na isoleren dak van
Pottenbakkerstraat 17.

Evaluatio:

april tot
elk jaar

9. CVs van
oktober van
uitzetten.

Ëvaluatio:

als de overheaddeur open
gaal.

EvaluaU6:

Toteal veMechte
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Vêffichb
dàtum
gêbêd

Huidlge gemten
íeductio

reductie smpe I
ên 2 vende. in de
rappoÍtage.

Huldlgê sbtusErenContreÍs
venndsÍing

vêmchiê
Fduc{le ln
ton CO,

V!mch!a
Eductle

StaÉ
datum

EGnodlgdc
mlddêlên

verantwoÍdêllrkêMmtrgêl

Scope 2

VemchiÊ
d.tum
9êlred

AÍgehandeld

Afgehandeld

AÍgehandeld

AÍgehandeld

Afgehandeld

Huidige
gemten
Eductiê

Zie êvaluatie.

Zie eveluátiè.

Zie evaluatie.

Zie evaluatie.

Zio evaluatie.

Huldlge Etatu!

Voorzien van ledlampen:
- Binnen in alle panden;
- Reclameverlichting;
- Buitenverlichting.
- Werkplaats.
Alles verlichting is ledverlichting.

Voorzien van bewegingssensoren:
- wc's en magazijnen.
Mochten er zaken worden aangepast, dan zal dit
wotden meegenomen.

ls oÍ wordt binnenkort doorgevoerd

Reeds gebeurd

Begin 2020 332 zonnepanelen erbij geplaatst. ln

201 5 450 begonnen met plaatsen.

BÍon

www.liquidleds.nl

Lumeco

Eigen inschatting
(sluimergebruik's nachts)

Eigen inschatting

Contmlo
venndêrlng

Elektra verbruik totaal

Elekt.a verbruik totaal

Elektra verbruik totaal

Elektra verbruik totaal

Elektra verbruik totaal

Vêmchtê
Gductle in
ton COz

a

?

Geen

Geen

Vaflrchtê
Fductle

50% van
stroom-
verbruik
werkplaats

?

25V"
elektdciteits-

lOOa/o

elektriciteits-
verbruik

Staít
dalum

Begin
2021

Begin
2021

2020

2020

Banodgdê
mlddelen

€

€

€

vêatntwordolllko

Directie

Het têruglopen van elektriciteitsvsóruik komt vooÍel dooÍ ds aanschat ván zonnepanelen begin 2020.

Prêsietie indi€tor:
2019: 46..163 kVVh

2020: 42.686 kVVh
2021:99.720,25 kwh

Directae

Zia'11

Directie

Zie 11

Directe

Goen veEndering

Directie

il..hegel

'1 1. Aanbrengen
Ledverlichting

E\€lueliê

12. Plaatsen
bewegingsensoren

Evsluatiê

'1 3. Sluimeryerbruik airco's
en heftrucks (s'nachts aan

Evaluetie

14. Overstappen (en
behouden) contract naar
Groene stroom

Ewluali6

15. Zonnepanelen
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Doelstellingen scope 1 en 2
Bij de berekening van de CO2-reductie hanteert Visser Assen Vastgoed BV 2019 als referentiejaar. Verder is gekozen voor de formulering van een

doelstelling over 3 jaren om CO2-reductie over een langere tijd te blijven waarborgen. Hieronder staat de jaarlijkse reductie per scope t.o.v. het basisjaar

2019.
2023

3,75o/o (totaal 15%

t.o.v. 2019)

100% kwh in totaal

2022

3,75%

0

2021

3,75%

0

2020

3,750/o

100% kwh

Scope 1

Scope 2

Werkelijk behaalde reductie scope 1 en 2
De doelstellingen in scope 1 en 2 worden gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Hierdoor verwachten we een goed vergelijking te kunnen maken

Reductie
2020 (coz)

2020 (ton
co2)

172,43

3,03

175,46

2019
(ton
co2)

241,90

2,20

244,11

Scope I
Scope 2

Scope I + 2

Reductie
2021(COzl

2021lton
co2)

106,99

14,40

121,39

2019
(ton
co2)

198,23

2,20

200,43

Scope í
Scope 2

Scope í + 2

Scope í:
De reductiedoelstelling van scope 1 is ruimschoots behaald

Scope 2:

De reductiedoelstelling van scope 2 is niet behaald. Het verbruik van elektrische auto gaat nu tellen in scope 2 (brandstofuerbruik in scope 1 is verdwenen) en

aangezien het onbekend is of dit groene stroom is, hebben we dit moeten inschalen op onbekende elektriciteit.
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Energiebeleid:
Het energiebeleid van Visser Assen Vastgoed BV is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve,

efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen

en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO2-uitstoot

reduceren.

Koploper, middenmoter, achterblijver
Naar aanleiding van het ambitieniveau van de maatregelen conform de maatregelenlijst kan worden geconcludeerd dat Visser Assen een middenmoter is in

de markt.

Conclusie:
Visser Assen ligt op koers om haar doelstelling van scope 1 in 2023 te behalen. Voor scope 2 is dit niet het geval. Er zijn waarschijnlijk geen extra

maatregelen nodig om deze doelstellingen te behalen.

Voor akkoord

Datum: 19-04-2022

Naam: S. van Breden Handtekening:
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