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1 Inleiding  
In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van KSP Kunstgras B.V. 

gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 

volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG Protocol. Onderstaand worden de 

doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in 

subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te 

behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in over met -en 

goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk 

half jaar gereviewed.  

 

1.1. Doelstellingen 

 

Scope 1 & 2 doelstellingen KSP* 

KSP Kunstgras wil in 2020 ten opzichte van 2018 5 % minder CO2 uitstoten. 

  KSP Kunstgras wil in 2022 ten opzichte van 2018 6 % minder CO2 
uitstoten**. 

 

Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE, indien het aantal FTE procentueel 
stijgt zal de doelstelling navenant worden aangepast. De uitstoot in 2018 bedroeg 433 
ton CO2 op basis van 32 FTE (13,53 ton CO2 uitstoot per FTE; dit is voorlopig de norm). 
 
De doelstelling voor 2020 ten opzichte van 2018 is om 5 % minder CO2 uit te stoten. De 
Co2 uitstoot in 2018 is 433 ton dit op basis van 32 FTE (13,53 ton CO2 uitstoot per FTE). 
Dit betekend voor 2020 basis van de huidige 32 FTE en een totale  C02 uitstoot per FTE ( 
inclusief 5 % reductie) van 12,85 ton. De totale CO2 uitstoot komt hiermee voor 2020 op 
ruim 411 ton (volgens de doelstelling)  
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2 Subdoelstellingen 
Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 

2.1. Subdoelstelling kantoren 

 

KSP Kunstgras reduceert het energieverbruik van kantoren met 0 % (van het totaal 

tonnage Co2).  

Maatregelen  

 

- Zonnepanelen zijn al geplaats dus al 100 % groene 

stroom. Geen verdere reductie 

 

2.2. Subdoelstelling bedrijfsauto’s 

 

KSP Kunstgras reduceert het verbruik auto’s met 2 %. (van het totaal tonnage Co2);   

Maatregelen  

 

- Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor reduceren 

woon-werk kilometers; 

- Alle medewerkers instrueren op het toepassing van ‘Het 

Nieuwe Rijden’; 

- Per gebruiker verbruik berekenen en vergelijken met het 

normverbruik van de auto; 
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3 Maatregelen 
Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 

3.1. Maatregelen kantoren 

 

 

  

Maatregel:  Zonnepanelen  

Actieplan 

 

In maart 2019 zijn de zonnepanelen geplaatst 

en in werking getreden.   

Maart 2019 

Verantwoordelijke 

 

Rick van de Ruitenbeek 

Middelen 

 

Externe partij ingeschakeld 

  

Maatregel:  100% groene stroom afnemen 

Actieplan 

 

Juni 2019 is KSP Kunstgras overgestapt naar  

ENGIE,  deze maken uitsluitend gebruik van 

groene stroom. 

Juni 2019 

Verantwoordelijke 

 

Rick van de Ruitenbeek 

Middelen 

 

Vergelijk van oude en nieuwe aanbieder. Hieruit bleek de nieuwe 

aanbieder voordeliger en het gebruik van groene stroom was een 

beweeg reden om op te stappen. 

  

Maatregel:  Posters ophangen (lichten uit etc) 

Actieplan 

 

Papier bij de voordeur opgehangen dat de 

lichten uitgedaan worden. 

Januari 2020 

Verantwoordelijke 

 

Rick van de Ruitenbeek 

Middelen 

 

Posters 

KPI’s 

 

Als de lichten tijdig uitgaan dan zal dit resulteren in minder C02 

verbruik 
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3.2. Maatregelen auto’s 

 

 

 

 

Maatregel:  Enkel bedrijfsauto’s  met A en B label.leasen of aanschaffen 

Actieplan 

 

Medewerkers alleen de mogelijkheid bieden 

om auto’s met een A of B label te leasen,  

Continu proces 

Verantwoordelijke 

 

J. Sweep 

Middelen 

 

Energielabel ’s auto’s  

  

Maatregel: Woonwerk kilometers 

Actieplan 

 

Het controleren en onderzoeken naar de 

reductie op het verbruik van woon werk 

verkeer. Doormiddel van het introduceren van 

thuis werken. 

Continu proces 

Verantwoordelijke 

 

J. Sweep 

Middelen 

 

Laptop met software 

  

Maatregel: Norm verbruik kilometers registreren 

Actieplan 

 

Het bijhouden en registreren van de gereden 

km’s per werknemer. Dit aantal proberen terug 

te dringen doormiddel van carpoolen etc. 

Continu proces 

Verantwoordelijke 

 

R. van de Ruitenbeek 

Middelen 

 

Blackboxen die uitgelezen worden registreren en vergelijken met 

voorgaande jaren. 

  


