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Aanpassingen verbruiken
In ons eerste communicatiebericht werd gesproken over het
feit dat Blanksma Groep groene stroom gebruikt. Dit blijkt
echter in 2019 niet kloppend te zijn. 
Op de projecten werd daarnaast werd geen verschil
gemaakt tussen het verbruik van gas en propaan. Deze
aanpassingen hebben wij verwerkt in onderstaande nieuwe
footprints van het jaar 2019 en het jaar 2021. 
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Referentiejaar 2019

Tabel 1: CO2-footprint 2019

Referentiejaar 2020

Tabel 1: CO2-footprint 2020
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DUURZAME PRAATJES
Doelstellingen
Door de aanpassingen in onze footprints, zijn ook de doelstellingen van Blanksma Groep aangepast met de
reductiemogelijkheden.
De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar
van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

Scope 1 en 2 doelstellingen Blanksma Groep
Blanksma Groep wil in 2025 ten opzichte van 2019 36% minder CO2 uitstoten.
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2025 als volgt:
Scope 1:               25% reductie in 2025 ten opzichte van 2019
Scope 2:             100% reductie in 2025 ten opzichte van 2019

Business travel
Blanksma Groep wil haar CO2-emissie door business travel met 10% reduceren in 2025 ten opzichte van 2019.

Energie doelstelling
Blanksma Groep wil jaarlijks haar energie uitstoot met 100% reduceren.

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 2021-2025. Dit komt grotendeels door het toepassen van biodiesel. 
De komende jaren wil Blanksma Groep bij verschillende bedrijfswagens gaan tanken met biodiesel om zo 15%
reductie te bewerkstelligen. Daarnaast worden medewerkers geïnstrueerd 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 voor 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. 

Scope 1 | Subdoelstelling elektraverbruik 
Blanksma Groep heeft als doelstelling om 100% Groene Stroom uit Nederland te gebruiken voor zowel kantoor
als voor haar projecten.

Verdere informatie
Meer informatie over de duurzaamheid binnen de Blanksma Groep en onze certificering kun je vinden op onze
website: www.blanksmagroep.nl/duurzaamheid


