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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 er naar 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 vorm gegeven. 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 werk gerelateerd vervoer.
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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 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 2020 zijn er door Kragten nieuwe maatregelen bepaald en specifieke doelen gesteld ten
behoeve van het reduceren van het energieverbruik en CO2-emissies. Hieronder volgt een kort
overzicht van de maatregelen en initiatieven die in 2020 nieuw opgestart zijn en ook hoe er
aan voorgaande maatregelen en initiatieven verdere invulling gegeven is.

ZONNEPANELEN VOOR HERTEN
Er is onderzoek uitgevoerd naar hoeveel van het dakoppervlakte van het kantoor in Herten
gebruikt kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Uit het onderzoek is gebleken dat
met het beschikbare dakoppervlakte van Herten in 10% tot 35% van het stroomverbruik van
Kragten kan worden voorzien! In de eerste helft van 2020 is er goed nagedacht door Kragten
over wat onze ambitie is met het toepassen van zonnepanelen en hoeveel er geïnvesteerd kan
worden. In het verdere verloop van 2020 gaat er een definitieve opdracht gevormd worden
met de ambitie in 2021 de zonnepanelen daadwerkelijk te installeren.

EPA HERTEN

OVERZICHT EERSTE HELFT 2020

In de eerste helft van 2020 zijn er nog geen grote ontwikkelingen geweest betreffende het
EPA certificaat voor het kantoor te Herten. Er zijn wel offertes aangevraagd. Dit wordt in het
verdere verloop van 2020 een definitieve opdracht.

In dit deel worden de beknopte energie- en emissie-inventarisatie getoond. Deze is verder
uitgewerkt in de CO2-basisjaar emissierapportage 2020.

ELEKTRIFICEREN WAGENPARK
In 2020 zijn er acht elektrische voertuigen aan het wagenpark toegevoegd! Het zal geen
exponentiele groei blijven, maar het is mooi om te zien dat de ambitie van Kragten ook echt
gedragen wordt onder de lease-rijders. Naast de toename van elektrische voertuigen zijn
er negen diesel- voertuigen ingewisseld, acht benzinevoertuigen bij gekomen en er is één
hybride auto ingewisseld. Dit is aldus een goede start voor de verdere verduurzaming van het
wagenpark.

LED VERLICHTING HERTEN
In juni 2020 is er een kleinere besparingsmaatregel bij het kantoor te Herten uitgevoerd,
namelijk het vervangen van de buitenverlichting. Er zijn tien lampen bij de parkeerplaats
vervangen met LED verlichting. Al is de impact klein, de investering is ook klein. De originele
lampen waren elk 50 Watt, de nieuwe LED lampen zijn 35 Watt.

STIMULEREN DUURZAAM REISGEDRAG BIJ MEDEWERKERS
In de eerste helft van 2020 is opnieuw ingezet op het vraagstuk mobiliteit. De besparing is
uiteraard niet alleen te behalen door het vervangen van alle leaseauto’s. Dat de medewerker
een grote bijdrage kan leveren is duidelijk. Er zijn verschillende acties opgepakt en er wordt
ook een taakteam mobiliteit opgericht. Het leuke hieraan is dat er veel inspiratie gehaald
wordt uit de duurzaamheidsenquête! In het begin van 2020 is er ook onderzoek opgestart
naar het opzetten van een systeem welke op een positieve manier medewerkers motiveert,
vormgegeven met Tankplan. Er zijn nog veel details uit te werken van een mooi systeem/
dashboard welke voor medewerkers van Kragten hun eigen impact op de duurzame mobiliteit
inzichtelijk gaat maken.
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0,00

36602,00
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Enige opmerking over de gaande coronacrisis is wel op zijn plek. Het jaar 2020 ging vrij
normaal van start, maar de aard en uitvoering van het werk van Kragten heeft een flinke
ontwikkeling doorgemaakt. Bijna alle medewerkers werken vanuit huis en bezoeken aan
klanten en opdrachtgevers worden streng afgeraden. Dit laat zich ook terugzien in de
resultaten van de eerste helft van 2020. Er hebben zich fikse reducties voorgedaan. De
verwachting is toch dat deze besparingen niet permanent zijn.
Het is voor 2020 heel erg moeilijk om reducties toe te kennen aan de vele acties die
uitgevoerd zijn of gaan worden. Toch gaat er in de jaarrapportage van 2020 daarvoor een
poging gedaan worden. Zodra Kragten langzaam maar zeker terugkeert naar een normale
gang van de werkzaamheden, gaat er ook een verdere terugblik opgesteld worden om te
bepalen wat de werkelijke resultaten zijn van alle maatregelen.

MOGELIJKHEDEN VOOR EIGEN BIJDRAGE
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.

PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL
In de eerste helft van 2020 zijn er binnen Kragten projecten met CO2-gerelateerd
gunningvoordeel uitgevoerd of opgestart. Deze projecten vallen allemaal onder verschillende
raamcontracten met waterschappen. Binnen deze raamcontracten worden allerlei projecten
uitgezet. In de eerste helft van 2020 zijn de volgende projecten opgestart:

PROJECT NR

PROJECTNAAM

NAAM OPDRACHTGEVER

HHS012-0001

Beheer- en onderhoudsplan

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

WAA027-0002

NVO Tochtsloot verkennend flora- en fauna onderzoek

Waterschap Aa en Maas

WAA030-0001

Ontwerp en PPWW Steegstraat

Waterschap Aa en Maas

WAA024-0003

Opstellen aanbestedingsleidraad, PvE stuwen, EWP

Waterschap Aa en Maas

WAA032-0001

Inrichting Kop Gulden Land

Waterschap Aa en Maas

WAA027-0003

Werkomschrijving NVO Tochtsloot

Waterschap Aa en Maas

WAA028-0002

Quickscan Flora en Fauna 3 nvo trajecten

Waterschap Aa en Maas

WAA033-0001

Toezicht Snelleloop

Waterschap Aa en Maas

WBD040-0001

Beekherstel/herstel natte natuur Vloeiweide Breda

Waterschap Brabantse Delta

WBD041-0001

Waterberging/EVZ Cruijslandse Kreken & Smalle Beek

Waterschap Brabantse Delta
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