
NIEUWSBRIEF 
CO2 bewust certificering augustus 2019 
 

 
Algemeen 
 
Infrascoop heeft de ambitie om de uitstoot van CO2 te verminderen. Al jaren voert Infrascoop een 
duurzaamheidsbeleid en wil na het behalen van het PSO certificaat ook het CO2 Bewust Certificaat 
behalen om dat beleid aantoonbaar te maken.  
 
Begin oktober 2019 wil Infrascoop het CO₂ Bewust Certificaat niveau 3 behalen volgens normen 
van de CO₂ prestatieladder. De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen 
aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de bedrijfsvoering en bij de 
uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik 
maken van materialen en inzet van materieel, en het gebruik van duurzame energie. 
 
De CO2 footprint 2018 
 

 
De afgelopen maanden is het energieverbruik van 2018 in kaart gebracht en hebben we reële 
doelstellingen geformuleerd die leiden tot vermindering van de CO₂ uitstoot. In de bovenstaande 
figuur is CO2 footprint van dat jaar weergegeven. 2018 zal voortaan dienst doen als referentiejaar. 
De daarop volgende jaren zullen worden vergeleken met het referentiejaar. 
 
Uit het diagram is op te maken dat de totale CO2 uitstoot van Infrascoop in het jaar 2018 356 ton 
bedroeg. Het grootste deel (ca. 93%) van deze CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het 
brandstofverbruik van onze bedrijfswagens en ons materieel.  
 
Genomen maatregelen 
 
Op basis van het verkregen inzicht heeft Infrascoop doelstellingen voor Scope 1 (energie- en 
brandstofverbruik van ons eigen bedrijf) en Scope 2 (elektriciteitsgebruik van de huisvesting) 
geformuleerd en maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te verminderen. Voor de volledigheid 
hieronder een overzicht van de verschillende scopes. Scope 3 (de CO2 prestaties van 
onderaannemers en leveranciers) blijft bij een certificering op niveau 3 buiten beschouwing.  
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Infrascoop wil t.o.v. 2018 de uitstoot in Scope 1 jaarlijks met 2% (gerelateerd aan de hoogte van de 
omzet) verminderen en in 2020 de uitstoot in Scope 2 tot 0 terugbrengen. Onder andere door de 
aanschaf van zuinigere auto’s en materieelstukken (Scope 1) en de overstap naar volledig groene 
stroom voor het bedrijfspand (Scope 2) wil Infrascoop deze doelstellingen behalen.  
 
De Club van 49 
 
Om geïnformeerd te blijven over kennisontwikkelingen op het gebied van CO2 reductie en het 
delen van onze kennis op dit gebied neemt Infrascoop actief deel aan het initiatief de Club van 49 
(zie https://clubvan49.nl) De Club van 49 bestaat uit organisaties die serieuze stappen willen 
zetten. Die elkaar helpen, ondersteunen en inspireren. En die gretig gebruik maken van de kennis 
en expertise die gedurende vele jaren is opgebouwd. De Club van 49 heeft zich als hoofddoel 
gesteld het behalen van de 49% reductie van CO2 in 2030 zoals opgenomen in het Klimaatakkoord.  
 


