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1. Analyse van de voortgang 
In de eerste helft van 2021 bedroeg de CO2-footprint van W.C. Verschoor Beheer 87 ton CO2. Als we naar de verdeling 

kijken, dan is te zien dat ruim 98% 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 met gunnigsvoordeel aangenomen. 

 

1.2 Voortgang reductiedoelstellingen 
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Doelstellingen scope 1, 2 en 3 

Scope 1 

Reductiedoelstelling Scope 1: 6% CO2 reductie in 2022 ten opzichte van het referentiejaar 2019. 

Reductiedoelstelling per jaar is 2% CO2 reductie. 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: 

▪ Brandstofverbruik wagenpark; 

▪ Verwarming. 

 
In H1 2021 is een stijging van ongeveer 9% geconstateerd ten opzichte van het basisjaar gerelateerd aan FTE. 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. Gekeken naar de CO2 uitstoot gerelateerd aan omzet is wel een 

duidelijke daling te zien, van ruim 16%. De geconstateerde daling is positief en er wordt verwacht dat deze wat minder is in 

de 2e helft van het jaar, vanwege toename van werkzaamheden.    

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 

 

De doelstelling is wederom weer op het niveau van 0% uitstoot, vanwege de inkoop van groene stroom van het eigen 

industrieterrein. De directie is zeer positief over deze ontwikkeling en ook nauw betrokken geweest bij dit initiatief. Na 

diverse inspanningen is aantoonbaar dat de groene stroom te herleiden is uit de IJmond.  

 

Scope 3 

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

 

1.3        Verbeterpunten 

Er zijn geen verbeterpunten geconstateerd.   


