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Bewust Duurzaam 

U heeft in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat Luttjeboer en Reinders op weg zijn naar certificering van de 

CO2 prestatieladder. 

 

Een van de eisen van de CO2 prestatieladder is dat concrete reductiedoelstellingen opgesteld moeten worden van  

het verbruik of uitstoot. 

In de vorige nieuwsbrief konden jullie al lezen dat we ons richten op het brandstofverbruik en –emissie, en de 

CO2 uitstoot van ons gas- en elektraverbruik. 

 

Hieronder staan de concrete doelstellingen van Luttjeboer en Reinders op korte termijn (voor het komende jaar 

(2021)) en voor de lange termijn (periode 2021 – 2025). 

 

Doelstellingen 

De doelstellingen voor 2021 zijn het reduceren van ons brandstofverbruik / CO2 uitstoot van de bedrijfsbussen 

met 1%,  het reduceren van onze CO2 uitstoot door aardgasverbruik met 1% en het verlagen van de CO2 uitstoot 

door elektriciteitsverbruik met 20% .  

 

Voor de periode 2021 – 2025 streeft Luttjeboer naar een vermindering van 5% van het brandstofverbruik  en  de 

uitgestote hoeveelheid CO2 , een vermindering van 5% van de CO2 uitstoot door aardgasverbruik en een reductie 

van 100% van de  CO2 uitstoot door elektriciteitsverbruik  

De totale CO2 uitstoot van Luttjeboer in 2020 (footprint) bedroeg 124 ton CO2, .In 2025 moet de uitstoot dan 

gedaald zijn naar minder dan 85 ton, een afname van bijna een derde. 

 

In het kort staat het hier nogmaals aangegeven: 

De doelstellingen op de korte en lange termijn zijn als volgt: 

Doelstelling lange termijn    Doelstelling korte termijn 

Scope 1                5% minder t.o.v. 2020   1% t.o.v. 2020 

Scope 2             20% minder t.o.v. 2020   100% t.o.v. 2020 

 

Hoe willen we dit bereiken: 

-  

Verlagen dieselverbruik met 5% over de periode 2021-2025 

- Verhogen van bewustzijn van bestuurders wagenpark om zuiniger te rijden. Middels instructie en uitleg 

tijdens toolboxmeetings, controle op bandenspanning en zuinig rijden training.  

- Blijven vernieuwen van wagenpark door zuiniger uitvoeringen. 

- 2x per jaar de bandenspanning van de auto’s controleren.  



 

 

 

  
  
  

 

Verlagen CO2- emissie door dieselverbruik met 5% in verhouding tot het aantal gereden kilometers 

- Door reductie van het dieselverbruik zal ook de CO2- emissie verminderen per gereden kilometer 

 

Verlagen CO2- emissie gasverbruik met 5% over de periode 2021-2025 

- Inkoop van groen gas.  

 

Verlagen CO2- emissie elektraverbruik met 100% in de periode 2021-2025 

- Inkoop van groene stroom (zonnestroom of windstroom) uit Nederland.  

- Onderzoek doen naar mogelijk energie zuinigere elektromotoren die aan vaste machines zitten in de 

werkplaats  

 

Op bovenstaande wijze kunnen we samen bijdragen aan een duurzame toekomst.  
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