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1 Inleiding 

Spectrum is sinds 2020 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Om u 

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze doelstelling om CO2 

reductie te bewerkstelligen is deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. 

 

In dit document staat beschreven welke maatregelen voor de beperking van CO2 

uitstoot er in het afgelopen half jaar zijn genomen en wat hier de resultaten van 

zijn. Het basisjaar is gesteld op 2018 zoals is uitgewerkt in ons 

energiemanagementplan. De resultaten tot heden worden vergeleken met de 

emissie inventarisatie van dit basisjaar 2018. 
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2 Stand van zaken 

2.1 Verbruiksgegevens 

Hieronder is een uiteenzetting gegeven van de huidige verbruiken en bijbehorende 

CO2 uitstoot versus het basisjaar 2018. 

In vergelijking tot het basisjaar 2018 is scope 2 en 3 gewijzigd voor het zakelijk 

vervoer. Deze is verhuisd van scope 2 naar scope 3, zodat wordt voldaan aan het 

nieuwe handboek prestatieladder 3.1. 

 

 
Figuur 1: CO2 uitstoot per jaar 

 

Conclusie resultaten 

Uit de resultaten is vast te stellen dat er meer uitstoot wordt gegenereerd vanuit de 

zakelijke voertuigen. Het brandstofverbruik is voor een groot deel afhankelijk van 

de soort opdrachten die Spectrum uitvoert. Duidelijk zichtbaar is dat na de COVID 

periode van 2020-2021 er weer meer afspraken en bezoeken op locatie 

plaatsvinden.  

Eind 2021 is de laatste diesel voertuig vervangen voor een benzine. Resulterend in 

0 liter diesel verbruik en een hoger verbruik bij benzine.  

 

2022-2023 

De verbruikscijfers voor gas en elektra worden slechts 1x per jaar door de 

verhuurder aangeleverd. Hiervoor wordt voor de halfjaarrapportage de cijfers 

gebruikt van het voorgaande jaar. Hierdoor is het niet mogelijk om eventuele 

behaalde besparingen op gas en elektra in het eerste halfjaar zichtbaar te krijgen. 

Vervoer is met 76% nog steeds de belangrijkste oorzaak van de totale CO2 

footprint van Spectrum Advies & Design B.V.. 

In 2022 zijn er in het eerste half jaar geen beperkende maatregelingen meer 

geweest met betrekking tot corona. Dit is terug te zien in het toenemen van het 

brandstofverbruik van het wagenpark. 

Een nieuw contract in België, waarvoor een medewerker uit NL regelmatig naar 

België moet, zorgt er ook voor dat het verbruik omhoog is gegaan. 
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Om te sturen op het brandstofverbruik worden de bestuurders ieder kwartaal op de 

hoogte gesteld van het daadwerkelijk verbruik, gebaseerd op de tankbeurten en 

geregistreerde kilometerstanden. 

 

 
Figuur 2: Daadwerkelijk verbruik auto versus praktijkverbruik.nl 

 

Op basis van bovenstaande registraties kan worden vastgesteld dat er bewust 

wordt gereden. Veelal liggen de verbruikscijfers lager dan het landelijk gemiddelde 

van de website praktijkverbuik.nl. 

2.2 Projecten met gunningsvoordeel 

In Q1-2022 is het project ABG101 van de Provincie Gelderland afgerond. Dit 

project was in opdracht verkregen op basis van gunningsvoordeel voor de CO2 

prestatieladder. 

 

In Q1-2022 is het opvolgende project ABG169 van de Provincie Gelderland in 

opdracht verkregen. Ook deze opdracht is verkregen met gunningsvoordeel op 

basis van de CO2 prestatieladder. 

 

 
 

De werkzaamheden voor deze overeenkomst worden voor 95% op de 

kantoorlocatie uitgevoerd. Op basis van dit gegeven kan worden gesteld dat het 

CO2 aandeel voor vervoer nihil zijn voor deze opdrachten. Blijft het verbruik van 

elektra en gas over.   

Praktijk
Verbruik Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Benzine 7,2 6,6 6,4 6,7
2 Benzine 7 7,3 6,4 6,8 7 6,3
3 Benzine 6,8 6,1 5,4 6
4 Benzine 8,9 8,3 8,8 9,6 8,5 7,5 8,8
5 Benzine 6,5 5,3 5,3 5,5 5,8 5,5
6 Benzine 6,5 5,7 6,1 6,3 6,5 6,4

2021 2022
Voertuig Brandstof
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3 Reductiedoelstellingen 

 

 


