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Ons energiebeleid
De Blanksma groep is de afgelopen periode actief bezig
geweest met het in kaart brengen van onze CO2-uitstoot.
Dit hebben wij vastgelegd in een CO2-footprint.

Wij zijn hier mee bezig omdat wij graag onze bijdrage
willen leveren aan een duurzamere maatschappij en willen
reduceren in onze CO2 uitstoot. Met deze reductie kunnen
wij een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord van Parijs
om de uitstoot van C02 binnen Nederland te verlagen.

Om onze huidige uitstoot (onze footprint) te bepalen zijn
wij de afgelopen periode hard bezig geweest om alle
gegevens over onze uitstoot inzichtelijk te krijgen van
zowel 2019 als 2020. De gegevens van het eerste halfjaar
2021 gaan wij in september inzichtelijk maken.
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Referentiejaar 2019
Voor een goede start voor het inzichtelijk maken van onze uitstoot hebben wij een referentiejaar gekozen wat als
basis dient voor onze certificering. Dit referentiejaar is 2019. Onze uitstoot zal 2 keer per jaar met dat jaar
vergeleken gaan worden om te kijken of we onze reductie doelen halen. In onderstaande tabel zijn de cijfers van
de Blanksma Groep inzichtelijk gemaakt van onze uitstoot over het referentiejaar 2019.

Tabel 1: CO2-footprint 2019

Hier zie je dat Blanksma Groep in scope 1 een uitstoot heeft van 203,81 ton. Elektriciteit heeft geen uitstoot,
omdat we groene energie uit Nederland hebben, hierdoor hoeft deze niet meegerekend te worden.
Verderop vertellen wij jullie meer over de verschillende doelstellingen die wij hebben opgesteld en het
percentage die wij vastgesteld hebben met hoeveel CO2 -uitstoot we willen verminderen de komende jaren.
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Energieverbruik 2020
Vanaf nu wordt ieder halfjaar de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de
uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden
te behalen. Zo is in het jaar 2020 in totaal voor 186,04 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 174,5 ton in scope 1,
0,8 ton in scope 2 en 10,7 ton in scope Business Travel. 

Tabel 2: CO2-footprint 2020

Vergeleken met 2019 is het opladen van de elektrische auto’s bij externe laadstations hierbij gekomen in 
scope 2. Dit wordt wel meegerekend, omdat we hier niet kunnen garanderen dat het met groene stroom
gebeurt.

Scope 1 en 2 doelstellingen Blanksma Groep

Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.
Blanksma Groep wil in 2025 ten opzichte van 2019 19% minder CO2 uitstoten.

Scope 1 | Subdoelstelling alternatieve brandstoffen
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke reductiemaatregelen bekeken
hoeveel brandstof kan worden bespaard met de bedrijfsauto’s. Dit is ingeschat op ongeveer 25% reductie in de
periode van 2021-2025. 
Maatregelen waar deze subdoelstelling op is gebaseerd, zijn medewerkers instrueren meer via de
videoverbinding te werken, zuiniger rijden en letten op de bandenspanning. Ook wordt bij vervanging gekozen
voor zuinigere auto’s en zal er gekeken worden naar het gebruik van biodiesel.

Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik 
Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen geïnventariseerd die
op de Blanksma Groep van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van het verbruik van 100% in de
periode 2021-2025. 
Maatregelen die bij deze subdoelstellingen horen, zijn een warmtepomp gaan gebruiken in plaats van een HR-
ketel, waardoor het pand gasloos wordt. Aangezien elektra al middels groene stroom vanuit Nederland gaat zal
Blanksma Groep 100% reduceren op energie.
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Verdere informatie
Meer informatie over de duurzaamheid binnen de Blanksma Groep en onze certificering kunt u vonden op onze
website: www.blanksmagroep.nl/duurzaamheid
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Voortgang
In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van Blanksma Groep opgenomen. 

Figuur 1: Voortgang van de CO2-uitstoot

Wanneer een vergelijking gemaakt wordt tussen 2019 en 2020 is er een reductie zichtbaar, alleen omdat 2020
een afwijkend jaar is geweest in verband met COVID-19 is er bewust voor gekozen om dit niet mee te nemen als
referentiejaar. Het geeft een vertekend beeld.
Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per subdoelstelling ook uitgewerkt.
Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder jaar, tijdens de evaluatie van het reductieplan, zal hieronder
per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven worden. Deze voortgang wordt aangetoond op
basis van de verzamelde emissiegegevens betreffende scope 1 en 2.

Initiatief Stichting Nederland CO2 Neutraal
Door de organisatie wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief richt zich op het
inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van
een duurzaam netwerk. Meer informatie daarover kan je hier lezen: https://nlco2neutraal.nl

https://nlco2neutraal.nl/

