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INLEIDING
Kragten gaat zich inzetten voor het behalen van een CO2 bewust certificaat. Dit certificaat is
bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij zich bewust bezighouden met het reduceren
van hun carbonfootprint. Opgedeeld in vijf niveaus streeft Kragten ernaar om in maart 2021
in het bezit te zijn van een certificaat niveau 5. Kragten had tussen 2012 en 2016 al een
certificaat niveau 3 en heeft dit vanaf 2016 overgenomen in de ISO14001. Recent is de
ambitie voor CO2-reductie bij verschillende opdrachtgevers van Kragten nieuw leven in
geblazen, een ontwikkeling waar Kragten in meebeweegt.
Uiteraard zijn er binnen Kragten meerdere activiteiten en interne projecten in uitvoering,
afkomstig uit ons duurzame karakter. Denk hierbij aan het huidige onderzoek naar
zonnepanelen voor onze kantoren, het leasen van elektrische voertuigen en de NSbusinesscard. In de toekomst gaat Kragten nog meer initiatieven opstarten die ons duurzaam
karakter nog verder verfijnt.
Deze ambitie wordt gedragen door de directie en de tien jaar-doelstelling:

“KRAGTEN REALISEERT IN 2030 EEN CO2-REDUCTIE
VAN 26% TEN OPZICHTE VAN 2019”
De doelstelling is verder uitgewerkt voor de periode tussen 2020 en 2023, kort toegelicht
onder het kopje algemene doelstelling en in detail uitgewerkt in het CO2-emissie management
actieplan.
Gelet op de gestelde doelen heeft Kragten zich vergeleken met een steekproef van
concurrenten in de adviessector. Uit de steekproef is de conclusie dat Kragten op het
ambitieniveau ‘middenmoot’ van start gaat met de CO2-prestatieladder. Kragten beoogt met het
voeren en behalen van de tien jaar-doelstelling deze positie te behouden en ambieert ook in de
toekomst door te groeien tot ‘koploper’ ten opzichte van de sectorgenoten.

ALGEMENE DOELSTELLING
Ten behoeve van de eisen van de CO2-prestatieladder wordt aan de ambitieuze doelstelling
specifieker vormgegeven. Hierbij wordt gekeken naar de scope 1 en 2 emissies. Scope
1 emissies zijn de CO2 emissies die direct door Kragten uitgestoten worden. Scope 2
emissies zijn indirect door Kragten uitgestoten, maar wel een belangrijk onderdeel van de
bedrijfsvoering. Voor Kragten zijn de scope 1 emissies het gasverbruik van de kantoorpanden
en het brandstofverbruik van de leaseauto’s en door Kragten gekochte auto’s. De scope 2
emissies zijn het elektriciteitsverbruik van de kantoorpanden, het laden van elektrische auto’s en
de emissies van overig werkgerelateerd vervoer.

De specifieke doelstellingen zijn gesteld voor een kortere periode, namelijk 2020 - 2023. In
een kortere periode kan beter gestuurd worden op de voortgang naar de tien jaar-doelstelling
van 26%.
In de periode 2020 - 2023 worden de volgende doelstellingen behaald:
• Scope 1 emissiereductie van 15,83%, 74,42 ton CO2 ten opzichte van 2019
• Scope 2 emissiereductie van 8,58%, 7,46 ton CO2 ten opzichte van 2019
Ten opzichte van de totaaldoelstelling van 26% wordt hiermee een reductie van 14,69% en
81,88 ton CO2 behaald.
Naast de CO2 emissie heeft Kragten nog de wens het energieverbruik te verminderen. Voor
de periode 2020 - 2023 is gekozen om dit voornamelijk te doen door het toepassen van
zonnepanelen. Hiermee kan in één klap 30% van het elektriciteitsverbruik afgedekt worden.
Uiteraard wordt er ook verbruik verminderd door het terugdringen van het scope 1 vervoer
(leaseauto’s) en gasverbruik van de kantoorpanden. Er is vooral nog winst te behalen in het
gasverbruik van het kantoor te Herten.

GESTELDE MATERIËLE DOELSTELLINGEN
In 2019 zijn er door Kragten verschillende nieuwe maatregelen ten behoeve van het reduceren
van energieverbruik en CO2-emissie opgestart. Hieronder volgt een kort overzicht van de
maatregelen en initiatieven die in 2019 opgestart zijn.

ZONNEPANELEN VOOR HERTEN
Er is onderzoek opgestart om uit te zoeken hoeveel van het dakoppervlakte van het kantoor in
Herten gebruikt kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Uit dit onderzoek is gebleken
dat er een significant deel van het elektriciteitsverbruik van Kragten zelf opgewekt kan worden.
In de ambitieuze sfeer is er ook onderzocht of het financieel haalbaar zou zijn om op de
parkeerplaats zonnepanelen te plaatsen. Uit het onderzoek is gebleken dat met het beschikbare
dakoppervlakte van Herten tussen de 10% en 35% in het stroomverbruik van Kragten kan
worden voorzien!

EPA HERTEN
In dezelfde sfeer is er in 2019 nagedacht over het energielabel van Herten. Het kantoor in
’s-Hertogenbosch heeft al label A, hetgeen zich duidelijk vertaalt in het lagere verbruik per
m2. Voor het kantoor in Herten ligt er deels een wettelijke verplichting, maar daarbij is de
Schoolstraat 8 ook een historisch pand. Er is in 2019 nagedacht over de wens van Kragten
betreffende het energielabel van Herten. In de loop van 2020 gaat dit ook een opdracht
worden.

ELEKTRIFICEREN WAGENPARK

MOGELIJKHEDEN VOOR EIGEN BIJDRAGE

In 2019 is het eerste full-elektrisch voertuig in het wagenpark van Kragten erbij gekomen!
Er waren al een aantal hybride voertuigen in beheer. Er is onder de medewerkers ook een
flinke ambitie om over te stappen op elektrische voertuigen. Daarbij biedt Kragten de nodige
faciliteiten en zullen in de toekomst waar nodig meer laadpalen worden geplaatst bij de
kantoren.

Het behalen van de reductiedoelstelling wordt door Kragten op twee manieren aangepakt.
Enerzijds gaat Kragten op het hoogste niveau maatregelen toepassen die direct invloed
hebben op het verbruik en de emissies. Anderzijds zal een groot deel van de besparing
gedragen moeten worden door de werknemers in het uitvoeren van hun werk. Hiervoor heeft
Kragten een simpele puntenlijst opgesteld waar in staat wat medewerkers zelf kunnen doen
om bij te dragen.

OVERZICHT BASIS JAAR 2019
In dit deel worden de beknopte energie- en emissie-inventarisatie getoond. Deze is verder
uitgewerkt in de CO2-basisjaar emissierapportage 2019.
Scope 1

Verbruik

Ton CO2

% Verdeling

Herten jaaroverzicht

25387,00

47,98

10%

Den Bosch jaaroverzicht

7210,00

13,63

3%

Diesel

68908,86

222,58

47%

Benzine

67919,37

186,10

40%

Zakelijke vliegreizen (km)

0,00

0,00

0%

Zakelijke reizen privéauto's (km)

356915,00

78,52

90%

Huurauto's (km)

7323,00

1,61

2%

Laden elektrische auto's (kWh)

14079,41

5,81

7%

OV intercity (km)

68814,00

0,00

0%

OV bus (schatting km)

7305,00

1,02

1%

Herten jaarafrekening

200139,00

0,00

0%

Den Bosch jaarafrekening

88688,00

0,00

0%

Totaal scope 1

470,28

100%

Totaal scope 2

86,97

100%

Gasverbruik (m3)
Autobrandstof (liter)
Scope 2

Elektriciteitsverbruik (kWh)

CO2-reductie van de medewerkers wordt de grootste winst geboekt op de mobiliteit.
Hiervoor zullen in de komende jaren verschillende handvaten uitgedragen en activiteiten
opgestart worden.
Naast het bewustzijn bevorderen over hoe medewerkers kunnen bijdragen wordt ook de
mening van medewerkers op prijs gesteld. Zo is er in 2019 een duurzaamheidsenquête
uitgevoerd. Op basis van de resultaten is er nog verdere invulling gegeven aan hoe Kragten
zich verder duurzaam gaat ontwikkelen.

PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL
In 2019 zijn er binnen Kragten geen projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel
uitgevoerd of opgestart.
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