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I Inleiding

De wereld is in beweging. Niet olleen is dit te zien in de verondering von het klimoot, moor
ook de visie von de somenleving over hoe we horen te leven is in verondering. We vinden het
steeds gewoner worden om in ons dogelijks leven rekening te houden met het milieu en COz-
uiïsioot. Meeuwisse MBP Beheer vindt het niet meer don vonzelfsprekend om hier een
voortrekkersrolin te spelen. Dot Meeuwisse MBP Beheer octief met deze ombitie bezig is, volt
duidelijk te zien binnen en buiten de orgonisotie. lntern benut Meeuwisse MBP Beheer
moximool de mogelijkheden om het negotieve effect op het milieu te beperken. Extern
besïeedt Meeuwisse MBP Beheêr prooctief oondochi oon de milieu- en
duurzoomheidswensen von opdrochtgevers. Een voorbeeld hiervon is het beholen en
behouden von niveou 5 op de COz-prestotieloder.

Om het concreet en oontoonboor te moken dot Meeuwisse MBP Beheer zich inspont om de
negotieve impoct op de leefomgeving te beperken, richt Meeuwisse MBP Beheer zich één
von grootste ooaoken von de opworming von de oorde: COz. Het reduceren von COz
begint b'tjinzicht. Doorom berekent Meeuwisse MBP Beheer joorl'rjks hoor COz footprint. ln
hoofdstuk 3 von dit energiemeetplon wordl toegelicht hoe deze footprint wordt berekend.

Noor oonleiding von de COz footprint berekening von 2012 heeft Meeuwisse MBP Beheer
ombitieuze COz-reductiedoelstellingen opgesteld. Deze worden in het volgende hoofdstuk
gepresenteerd. Hoofdstuk 4 von dit energiemeetplon beschrijfi hoe deze doelstellingen en
de bijbehorende mootregelen effect hebben op de verschillende energiestromen uit de
COz-footprint. Bijvoorbeeld: Een mootregel m.b.t. "Het Nieuwe Rijden" heeft effect op het
brondstofverbruik. ZuinÍg r'rjden betekent minder brondstofverbruik en minder
brondstofverbruik betekent een reductie von de COz footprint.
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2 Doelstellingen
Meeuwisse MBP Beheer heeft de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze
doelstellingen hebben betrekking op scope I en scope 2 von de COz footprint von
Meeuwisse MBP Beheer.

*Deze doelsfe/lingen zijn gereloteerd oon het oontol FTE.

ln het document 2.8 & 4.8.1_l COz reducliedoelsÍellingen 2020 worden bovenstoonde
doelstellingen uitgebreid toegelicht en uitgesplitst in subdoelstellingen en mootregelen.

Meeuwisse MBP Beheer wil in 2017 ten opzichte von 201225% minder CO2 uitstoten.
(behoold)

Meeuwisse MBP Beheer wil in 2020 ten opzichte von 201232% minder CO2 uitsïoten.

Scope 'l & 2 doelslellingen Meeuwisse MBP Beheer*
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3 Plonning meetmomenlen
Voor het meien von de verschillende energiestromen is een plon opgesteld. ln de
onderstoonde tobel is te zien wonneer energiefoctoren gemeten worden, door wie en woor
de informotie verkregen kon worden.

3.1. Konloren

Scope I emissies

Scope 2 emissies

Gosverbruik (in ms oordgos) Elk holf joor C Oz ve ro ntwoo rd e l'rjke Op bosis von de
foctuur

Brondstofuerbruik leoseouto's {in lifers

benzine, diesel& LPG/

Elk holf joor C02 verontwoordelijke Opvrogen bijde
odminrstrotie

Brondslotuerbruik bedrijfsmiddelen {in
liiers diesel/

Elk holf joor COz verontwoordelijke Opvragen bijde
odminisÍroÍie

Koelvloeistof íko] n.v.t n.v.l n.v.t
Stodswormte (GJ) n.v.t n.v.l n.v.t

Cole Meelmomenl Wie Toelichting*

Elektriciteitsverbruik (in kWh) Elk holf joor C02 verontwoordelijke Op bosis von de
foctuur

Zokelijke kilometers mel privéouto's

{in kilometers mel benzine, diesel &
LPG)

Elk holf joor COz veronlwoordelijke Opvrogen bij
odministrotie
(indien von
toepossinq)

Brondstotuerbruik huurouto's {in liters

benzine, diesel & LPGJ

n.v.l n.v.l n.v.t

Vliegreizen f in kilome tersJ n.v.t n.v.f n.v.t

ne Toelichling*Meetmomenl Wie
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4 Beheersing doelslellingen
ln onderstoonde tobelwordt de relotie weergegeven tussen het energieverbruik en de
verschillende energiestromen. Hierin is te zien in welke mote elke energiestroom 'bijdroogt'
oon reductie von de totole COz footprint von Meeuwisse MBP Beheer.

4.1. Scope 1&2

4.2. Moniloring
Elk holf joor zol de werkelijke situotie worden getoetst met de verwochte situotie. Dit wordt
geropporteerd oon het monogement. Wonneer ofwijkingen worden geconstoleerd geeft
deze ropportoge oon welke corrigerende mootregelen worden getroffen. Het monogement
von Meeuwisse MBP Beheer wordt te ollen tijde op de hoogte gebrocht von de holfjoorlijkse
reviews op de doelstellingen. Zie ook hel hondboek COz reductie met olle bijbehorende
documenten voor meer informotie over de beheersing von COz reductie binnen Meeuwisse
MBP Beheer.

Gqs 64 5s 14,04% 45 29,67%
Woqenpark 229 t70 25,81% ló5 27,99%
Bednjfsmiddelen 355 265 25,42% 240 32,45%

0Griize stroom BB 0
38,67%

50
43,22%

Groene sÍroom 0 54

0,00% 0 15,00%Priveouto's 0 0

BrondsÍofve rbruik h u ur ( die sel I t9 t5 19,59% r3 30,31%
Tolool 755 559 25,977o 513 32,O6%

Per FïE 57 (indien gelijkblijvend):
l3 t0 I

ReÍ. joor
2012

Torget
2017*

ï.o.v.
20't2

Torget
2020*

T.o.v.
2012

EnergieÍoctor
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5 Tot slot

Zools in de inleiding olis gezegd: de wereld is in beweging. We focussen ons op de reductie
von COz uÍtstoot. Deze ontwikkeling goot ook de bronche von Meeuwisse MBP Beheer niet
voorb'tj. Meeuwisse MBP Beheer is er von overtuigd dot zijverschil kon moken door een octief
COz reductie beleid te voeren. Hiermee hoopt Meeuwisse MBP Beheer ook ondere bedr'rjven
uit hoor bronche te stimuleren om octief te werken oon coz-reductie.
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