CO2 nieuwsbrief – Addendum scope 3

2019-2

Inleiding
In de CO2 nieuwsbrief 2019-2 heeft Kragten u geïnformeerd ten aanzien van haar ambities voor het
behalen van het CO2 bewust certificaat niveau 5. In de betreffende nieuwsbrief lag de focus op het
(in eerste instantie) behalen van niveau 3 en was daarom gericht op de doelstellingen ten behoeve
van reducties van de scope 1 en 2 emissies. Dit addendum voorziet in de doelstellingen ten aanzien
van de scope 3 emissies ten behoeve van het CO2 bewust certificaat niveau 5.
De doelstelling voor de scope 1 en 2 emissies luidt onveranderd:

“Kragten realiseert in 2030 een CO2-reductie van 26% ten opzichte van 2019”
Daarnaast zijn voor de scope 3 emissies specifieke aanvullende doelstellingen geformuleerd.

Doelstellingen scope 3
Ten behoeve van de eisen van de CO2-prestatieladder niveau 5 is een aantal doelstellingen
toegevoegd. Deze doelstellingen zijn deels kwantitatief van aard en deels als inspanningsverplichting.
In een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie-analyse is bekeken welke scope 3 emissies voor
Kragten van belang zijn. Op basis van deze analyse zijn de volgende drie categorieën geselecteerd
waarop Kragten zich richt voor de reductie van scope 3 emissies:
1. CO2-reductie in de advisering
2. Reduceren CO2-emissie woon-werkverkeer
3. Verduurzamen van de inkoop van diensten
Voor deze drie categorieën zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
“Kragten ambieert een continue groei van het aandeel projecten met een duurzaam karakter en
invloed op CO2-emissies bij de klant ten opzichte van de gehele projectenportefeuille”
“Kragten realiseert in 2030, voor de scope 3 emissie afkomstig uit woon-werkverkeer, een
CO2-reductie van 15% ten opzichte van 2019”
Ten aanzien van de verduurzaming van inkoop van diensten is de doelstelling voor 2021-2023
drieledig:
Het opstellen van inkoopbeleid aangaande de inkoop van diensten, waarbij behalve prijs,
kwaliteit, levertijd en service de CO2-footprint als gevolg van de in te kopen werkzaamheden
een afwegingscriterium is.
Het creëren van bredere bewustwording bij projectleiders (zijnde de inkopers) om in het
offertestadium van het project bewust op zoek te gaan naar een lokale partij voor het
uitvoeren van werkzaamheden en zich te conformeren aan het geformuleerde inkoopbeleid.
Het formuleren van een doelstelling ten aanzien van de inspanningsverplichting voor de inzet
van lokale partijen.

Materiële doelstelling
Zoals blijkt uit het bovenstaande is voor het woon-werkverkeer een kwantitatieve doelstelling
geformuleerd.
Deze reductiedoelstelling is opgedeeld per jaargang sinds 2019 in de onderstaande tabel:
Tabel 1

Jaargang
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Woon-werkverkeer reductiedoelstelling per jaar

% Reductie t.o.v. 2019
1,5
1,5
2
2
2
2
1
1
1
1
0

Jaarlijks wordt beoordeeld of de doelstelling nog ambitieus genoeg is. Als er tijdens het traject tussen
2020 en 2030 blijkt dat er meer mogelijk is betreffende het woon-werkverkeer kan de doelstelling
omhoog bijgesteld worden.
Ten behoeve van het woon-werkverkeer met privéauto’s zijn in totaal 753.051 kilometers gereden.
Dit komt overeen met een CO2-emissie van 165,671 ton CO2.
Om de doelen ten aanzien van mobiliteit te bereiken is in 2019 het taakteam mobiliteit opgestart.

Inspanningsdoelstelling
De doelstellingen voor CO2-reductie in adviezen en bij inkoop van goederen en diensten zijn
geformuleerd als inspanningsverplichtingen waarbij het jaar 2020 vooral wordt gebruikt voor meer
inzicht en bewustwording waarna vanaf 2021 implementatie plaatsvindt.
Voor de doelstelling op het groeien van het aandeel projecten met een duurzaam karakter geldt wel
dat Kragten bezig is met dit proces sinds 2015. Deze doelstelling is zichtbaar in de algemene
bedrijfsdoelstelling en de toename van duurzame diensten die Kragten aan de markt biedt. Meer
informatie hierover is te vinden in de MVO jaarverslagen op de website. Als toevoeging hierop is in
het kader van de CO2-prestatieladder deze doelstelling aangescherpt. Kragten gaat voor deze
doelstelling bij meer projecten specifiek aandacht besteden aan CO2-reductie bij de klant.
Tabel 2

Jaargang
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Groei aantal projecten met specifieke aandacht voor CO2-emissiereductie

Aantal projecten met specifieke aandacht voor CO2-emissiereductie
5
6
7
8
10
12
15

