CO2 reductiedoelstellingen 2021
Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.1
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Inleiding

In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling, business Travel en de
eigen stellingname van MCB Milieu en Techniek B.V. gepresenteerd. Voorafgaand hieraan
is de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1
en het GHG Protocol. Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In
hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle
maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier
genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in over met -en goedkeuring van- het
management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar gereviewed.
1.1.Doelstellingen
Scope 1 & 2 doelstellingen ‘
“M.C.B Milieu en Techniek B.V.*
wil in 2021 ten opzichte van 2019 5 % minder CO2 uitstoten.
wil in 2024 ten opzichte van 2019 9 % minder CO2 uitstoten**.

Business Travel doelstellingen
“M.C.B Milieu en Techniek B.V.*
wil in 2021 ten opzichte van 2019 4 % minder CO2 uitstoten.
wil in 2024 ten opzichte van 2019 8 % minder CO2 uitstoten**.
*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE.
**In dit document wordt alleen worden ingegaan op de doelstelling voor 2021.
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Subdoelstellingen

Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd.
2.1.Scope 1
M.C.B. B.V. reduceert het energieverbruik van kantoren met 5 %.
Maatregelen

-

Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen; V
Pallet kachel plaatsen in de werkplaats om op termijn
de gas heater te vervangen V
1 x per kwartaal besparingstips naar medewerkers
versturen via de mail.
Enkel leaseauto’s met A en B label aanschaffen; V
Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor
reduceren woon-werk kilometers; V
Minimaal 1 leaseauto aanschaffen die rijdt op
alternatieve brandstoffen; V
Alle medewerkers instrueren op het toepassing van
‘Het Nieuwe Rijden’; V
Per leaseauto gebruiker verbruik berekenen en
vergelijken met het normverbruik van de auto;

2.2.Scope 2
M.C.B. B.V. reduceert het luxe autoverbruik met 5 %.
Maatregelen

-

Bewegingssensor in kantoor, kantine, kleedruimte,
wasruimte en beneden magazijn; V
Alle lichtbronnen vervangen door LED V
Posters ophangen als reminder (doe het licht uit, etc..);
Instrueren schoonmakers over het energieverbruik; V
1 x per kwartaal besparingstips naar medewerkers
versturen via de mail.
Waar mogelijk en nuttig overgaan op bewegingssensoren
voor verlichting
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2.3.Business Travel
M.C.B. B.V. reduceert het verbruik van huurauto’s.
Maatregelen

3

-

Alle chauffeurs de cursus het nieuwe rijden laten
volgen V
- Beperken transport door een veranderende
assemblage van producten; V
- Motiveren van medewerkers om met de fiets of lopend
naar het bedrijf te komen
Beperken transport door een veranderende assemblage van
producten; V

Maatregelen

Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd.
Maatregel: Bewegingssensoren ophangen in kantoor en hal
Actieplan

Actie Met installateur overleggen hoeveel en
waar de sensoren moeten komen

Verantwoordelijke

M. van der Maas

Middelen
KPI

Sensoren
Sensoren

15-03-2021

Maatregel: Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen.
Actieplan

Actie 1 In overleg met het installatiebedrijf

Verantwoordelijke

M. van der Maas

Middelen
KPI

Via de installateur
Installatie

01-06-2021
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Maatregel: Posters ophangen als reminder..
Actieplan

Actie uitzoeken welke en hoeveel poster in
aanmerking komen

Verantwoordelijke

M. van der Maas

Middelen
KPI

Posters
Geen

30-04-2021

3.1.Maatregelen leaseauto’s
Maatregel: in 2021 25% van de leaseauto’s elektrisch
Actieplan

Actie Tesla aanschaffen

Verantwoordelijke
Middelen
KPI

M. van der Maas
Tesla
Aanschaffen per 01-01-2020

01-01-2020 V

3.2.Alle medewerkers instrueren op het “Nieuwe rijden”

Maatregel: Alle medewerkers instrueren op ‘Het Nieuwe Rijden’.
Actieplan

Actie Instructie geven

Verantwoordelijke

M. van der Maas

Middelen
KPI

Cursus
Opleidingsinstituut

01-05-2021

3.3.Medewerkers < 25 km bij mooi weer stimuleren en belonen om met de fiets naar het
werk te komen
Maatregel: Medewerkers < 25 km bij mooi weer stimuleren en belonen met de fiets naar
het werk te komen.
Actieplan

Actie Motiveren

Verantwoordelijke

R. van Son

Middelen
KPI

Fiets
motiveren van medewerkers

01-01-2020
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3.4.Eigen stellingname
Om de ambitie van de CO2 reductie doelstelling van MCB Milieu en Techniek te meten is
er een vergelijking gemaakt met Koninklijke Bammens BV uit Maarssen, een bedrijf dat
veel groter is dan MCB, en vergelijkbare activiteiten uitvoert. Gezien het feit dat
Bammens niveau 5 heeft op de prestatieladder, de doelstelling heeft om in scope 1 per
prestatiemaat 4,1% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2017.
Verdere branchegenoten hebben geen Co2 certificaten, hiermee kunnen we vaststellen dat
MCB een koploper is in de branche

