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Inzicht in verbruik
o Sterke invloeden / verschuivingen
vanwege corona
o Minder verbruiks-gebruik zoals
wagenpark en EV-ervoer
o Kantoorverbruik blijft redelijk gelijk
o Nieuwe groep ‘business travel’ blijft
leeg
Grootste uitstootbronnen
o Gasverbruik kantoor = 48%
o Elektriciteitsverbruik = 43% kantoor
en 1,5% EV-voertuigen
o Wagenpark = 6,8%
o Overige is EV-vervoer met 1,5%

CO₂-footprint

23-09-2021

Scope 1
Zakelijk verkeer: wagenpark
Zakelijk verkeer: vrachtverkeer
Overige energiedragers
Overige energie, verwarming

ton CO₂
13,03
1,61
0,00
0,00
11,42

% totaal
54,95%
6,78%
0,00%
0,00%
48,17%

Scope 2
Elektriciteitsverbruik
Zakelijk verkeer: electr. wagenpark
Overige energie: stadswarmte

10,68
10,33
0,35
0,00

45,05%
43,55%
1,50%
0,00%

Business travel - scope 3
Zakelijk verkeer: priveauto's
Zakelijk verkeer: OV
Personenvervoer vliegtuig
Anders namelijk…

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Totaal scope 1, 2 en 3:

23,71

ton CO ₂

Voetprint 2021 H1

2021 Q1 en Q2

Scope 1:

CO₂-uitstoot per 1 miljoen omzet
CO₂-uitstoot per FTE, op jaarbasis
Scope 2 incl. business travel:
CO₂-uitstoot
per 1inmiljoen
omzet
Scopes
cirkeldiagram
CO₂-uitstoot per FTE, op jaarbasis
t.o.v. 2019;

52,000 ton CO₂

1,447 ton CO₂
Doelstellingen en maatregelen
Doelstellingen:
42,634 ton CO₂
rijfsnaam: Innovactory
B.V.
1,187 ton CO₂
-nummer:
57152020
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Zakelijk verkeer: wagenpark
Zakelijk verkeer: vrachtverkeer
Overige energiedragers

Totaal scope 1, 2 en 3:
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Overige energie, verwarming
Elektriciteitsverbruik
10,33

Trends
o Inzicht in cijfers ‘kwijt’
o Verkeer teruggedrongen
o Investeringen op on-hold, o.a. van verhurende partij

Zakelijk verkeer: electr. wagenpark
Overige energie: stadswarmte
11,42

Zakelijk verkeer: priveauto's
Zakelijk verkeer: OV
Personenvervoer vliegtuig
Anders namelijk…

Verbeteringen en besparingstips zijn altijd welkom, samen duurzaam

