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Wijzigingsblad 

Versie Datum Auteur Wijzigingen 

0.1 8 augustus 2012 Frans Gebraad Initiële versie ter beoordeling door 

Carla Molenaar en Mariet 

Peerboom. 

0.2 30 oktober 2012 Frans Gebraad Beoordeeld door Carla Molenaar, 

Mariet Peerboom en de CCB 

Milieu. Vanaf oktober is directeur 

P&O verantwoordelijk voor het 

beleid t.a.v. leaseauto’s. Versie 
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directieoverleg 6 november 2012. 
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1 Inleiding 

Dit is het Plan van Aanpak voor de reductie van CO2-uitstoot door Movares voor de 

periode 2012-2016. Er is voor deze periode gekozen omdat in juli 2015 het 

huurcontract van de Smakkelaarsburcht afloopt.  

 

De komende periode is het energieverbruik van Movares moeilijk te voorspellen. De 

Smakkelaarsburcht wordt afgestoten en vanaf 2014 zullen alle medewerkers in 

Utrecht gehuisvest zijn in de gerenoveerde Daalse Kwint. Tot de beëindiging van de 

huurovereenkomst blijft energieverbruik in de Smakkelaarsburcht (ook bij 

onderhuur) onderdeel van de CO2-footprint van Movares. 

 

De Daalse Kwint wordt grondig verbouwd en zal een energielabel krijgen van 

minimaal A. Energieverbruik tijdens de verbouwing is niet bekend. Evenmin is nog 

bekend wat het nieuwe energieverbruik, verdeeld naar elektriciteitsverbruik en 

warmtegebruik, zal inhouden.  

 

Bij de herinrichting van de Daalse Kwint wordt de keukenapparatuur van het 

bedrijfsrestaurant vervangen en worden er flexibele werkplekken ingericht waarbij 

vooral gebruik gemaakt gaat worden van laptops. Dit zal leiden tot minder 

elektriciteitsverbruik maar dit wordt niet gekwantificeerd. De herinrichting is 

aanleiding om de inventarisatie van energieverbruikende apparatuur te actualiseren. 

Op basis van de geactualiseerde inventarisatie is het in de toekomst weer mogelijk 

om meer gerichte energiebesparende maatregelen op te stellen. 

 

Het geldende beleid voor de inzet van lease- en huurauto’s blijft gecontinueerd. Er 

zal onderzocht worden op de leaseregeling aangepast kan worden om meer 

substantiële reductie van CO2-uitstoot te realiseren. 
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2 Energiestromen in projecten en bedrijfsvoering van Movares 

Onderstaande tabellen geven de energiestromen weer van Movares. Dit zijn de 

scope 1 en scope 2 energiestromen volgens de scope-indeling van de CO2-

Prestatieladder. Bij de energiestromen wordt onderscheid gemaakt tussen 

gebouwgebonden energieverbruik en energieverbruik vanwege mobiliteit (zakelijk 

vervoer). 

 

Tabel 1: Gebouwgebonden energiestromen en CO2-emissies van Movares. 

 Gebouwgebonden energiestromen en CO2-emissies 

Locatie Warmte Scope Elektriciteit Scope 

Daalse Kwint Stadsverwarming – STEG centrale 2 Windmolens in Nederland 2 

Smakkelaarsburcht Stadsverwarming – STEG centrale 2 Windmolens in Nederland 2 

Amsterdam Aardgas 1 Grijze stroom 2 

Arnhem Stadsverwarming – bron onbekend 2 Grijze stroom 2 

Eindhoven Aardgas 1 Grijze stroom 2 

Rotterdam Stadsverwarming – bron onbekend 2 Windmolens in Nederland 2 

Zwolle Aardgas 1 Grijze stroom 2 

 

 

Tabel 2: Energiestromen en CO2-emissies vanwege zakelijke mobiliteit door medewerkers van 

Movares. 

 Energiestromen en CO2-emissies vanwege mobiliteit (zakelijk vervoer) 

Vervoersmiddel Brandstoftype Scope 

Poolauto Diesel 1 

 Elektriciteit 2 

Leaseauto Benzine 1 

 Diesel 1 

 LPG 1 

Huurauto Benzine 2 

 Diesel 2 

Privéauto Benzine 2 

 Diesel 2 

 LPG 2 

Vliegtuig Kerosine 2 

 

Voor de scope 1 en scope 2 energiestromen en CO2-emissies in projecten geldt dat 

deze gelijk zijn aan de energiestromen en CO2-emissies van de bedrijfsvoering van 

Movares. Voor projecten wordt immers gebruik gemaakt van de kantoorgebouwen 

van Movares en zakelijk vervoer. 

 

De CO2-reductiemaatregelen die Movares treft zijn van toepassing op de 

bedrijfsvoering van Movares en daarmee ook van toepassing op alle projecten.  
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3 Materiële emissiebronnen 2011 

Tabel 3 geeft de scope 1 en scope 2 emissiebronnen weer van Movares in het jaar 

2011. Daarbij zijn de emissie aangegeven in ton CO2 en het aandeel per bron in de 

totale CO2-footprint. 

 

Tabel 3: Scope 1 en scope 2 CO2-emissiebronnen van Movares in 2011. 

Emissiebron Ton CO2 in 2011 Aandeel in CO2-footprint 

Lease- en poolauto’s (scope 1) 642 49% 

Huurauto’s (scope 2) 258 20% 

Privéauto’s (scope 2) 201 15% 

Verwarming (scope 1 en 2) 107 8% 

Elektriciteit (scope 2) 68 5% 

Vliegen (scope 2) 47 4% 

Totale scope 1&2 CO2-footprint 1.323 100% 

 

De inzet van auto’s is de grootste emissiebron van de scope 1 en 2 CO2-footprint van 

Movares. Voor deze emissiebron geldt dat het huidige beleid gecontinueerd wordt. 

Dat wil zeggen dat er alleen lease- en huurauto’s worden ingezet met energielabel A 

of B. Voor de inzet van privéauto’s geldt dat een medewerker een auto (huur of 

shortlease) beschikbaar krijgt vanaf een bepaald verwacht gebruik. In het algemeen 

geldt dat waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer. 

 

Ten aanzien van de gebouwgebonden emissies warmte en elektriciteit geldt dat de 

Smakkelaarsburcht wordt afgestoten en de Daalse Kwint wordt gerenoveerd. 

Daarnaast wordt de keuken van het bedrijfsrestaurant vervangen en wordt er een 

nieuw ICT concept toegepast met laptops in plaats van pc’s.  

 

Voor zakelijk vliegverkeer blijft het huidige beleid geldig. Dat wil zeggen dat waar 

mogelijk gebruik gemaakt wordt van internationaal treinverkeer. 
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4 Inzet auto’s 

De voornaamste bron van scope 1 en 2 CO2-emissies van Movares is de inzet van 

auto’s. Deze bron is verantwoordelijk voor meer dan 80% van de CO2-emissies. 

 

Het huidige beleid met betrekking tot de inzet van auto’s blijft gecontinueerd: 

1. Bij het aflopen van het contract worden leaseauto’s vervangen door een 

auto met energielabel A of B. 

2. De medewerker die een leaseauto krijgt toegewezen, volgt de cursus “het 

nieuwe rijden”. 

3. Er worden alleen auto’s gehuurd met een energielabel A of B. 

4. Bij het aflopen van het contract, worden 0-optieleaseauto’s vervangen door 

een Citroën C3. 

 

Bij gelijk aantal leaseauto’s en gelijke inzet van de auto’s levert dit de volgende 

CO2-reductie op: 

o 2012: 5 ton; 

o 2013: 26 ton; 

o 2014: 34 ton; 

o 2015: 35 ton. 

 

De wijze waarop het CO2-reductiepotentieel is berekend, is toegelicht in bijlage I. 

 

Het leaseautobeleid is een verantwoordelijkheid van de directeur P&O. Er zal in 

2013 onderzocht worden of het mogelijk is een meer substantiële CO2-reductie te 

realiseren. 
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5 Afstoten Smakkelaarsburcht 

In 2015 loopt de huurcontract voor de Smakkelaarsburcht. Vanaf het najaar 2012 

zullen medewerkers die hun werkplek in de Smakkelaarsburcht hebben, gefaseerd 

verhuizen naar de Daalse Kwint. Eind 2013 zullen alle verhuizingen zijn 

gerealiseerd. 

 

Op basis van het berekende energieverbruik volgens het energielabel van de 

Smakkelaarsburcht, zal het afstoten van dit pand leiden tot een CO2-reductie van 48 

ton in 2016 (en 24 ton in 2015).  

 

Energielabel Smakkelaarsburcht1 

Postcode: 3511 SB, 10 

Afmeldnummer: 390751870 

Geldig tot: 20191203 

Energieprestatie: 1.27 

Energieklasse: C 

Totaal energieverbruik: 733.84 MJ/m2 

Elektriciteit: 46.63 kWh/m2 

Warmte: 0.30 GJ/m2 

GBO: 12.007 m2 

 

CO2-reductie berekend op basis van energielabel 

Warmte = 12.007 m2 * 0,30 GJ/m2 * 11,3 kg CO2/GJ / 1.000 kg = 40,7 ton CO2 

Elektriciteit = 12.007 m2 * 46,63 kWh/m2* 0,015 kg CO2/kWh / 1.000 kg = 8,4 ton CO2 

 

Het is niet bekend wat het energieverbruik van de Smakkelaarsburcht zal zijn vanaf 

2014. Mogelijk wordt het pand (gedeeltelijk) onderverhuurd waarbij energieverbruik 

door onderverhuurders toegerekend zal worden aan de CO2-footprint van Movares. 

Bij (gedeeltelijke) leegstand is niet bekend wat dit aan reductie van CO2-uitstoot zal 

opleveren.  

 

Wanneer de Smakkelaarsburcht in “weekendstand” zou worden gezet, levert dit een reductie van het 

elektriciteitsverbruik op van circa 40% (indicatief 400.000 kWh). Een deel van het 

elektriciteitsverbruik zal echter verplaats worden naar de Daalse Kwint. Welk deel dat is, is niet 

bekend. Daarnaast is niet bekend welke reductie gerealiseerd kan worden door het (wellicht 

plaatselijk) lager instellen van de verwarmingsinstallatie. 

 

 

 

                                                      
1 Bron: www.ep-online.nl 
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6 Renovatie Daalse Kwint 

De Daalse Kwint heeft op dit moment energielabel F. Het daadwerkelijke 

energieverbruik vanwege verlichting en klimaatinstallaties, is onbekend maar lager 

dan het berekende verbruik volgens het energielabel. Dit is het gevolg van de 

doorgevoerde maatregelen op het gebied van verlichting en verwarming. 

 

Na renovatie zal de Daalse Kwint een energielabel hebben van minimaal A met de 

ambitie A
+
. Op dit moment is nog niet bekend wat renovatie op zal leveren aan 

vermindering van de CO2-uitstoot. De meeste reductie is te bereiken door het 

verbruik van stadsverwarming te verminderen. 

 

Wanneer de berekeningen voor het nieuwe energielabel van de Daalse Kwint 

beschikbaar zijn, zal een inschatting gemaakt worden van de vermindering van CO2-

uitstoot die dat op zal leveren (gebaseerd op gemiddeld Nederlands klimaat). 

 

Energielabel Daalse Kwint2 

Postcode: 3511 SX, 101 

Afmeldnummer: 115626827 

Geldig tot: 20200118 

Energieprestatie: 1.72 

Energieklasse: F 

Totaal energieverbruik: 1006.42 MJ/m2 

Elektriciteit: 63.82 kWh/m2 

Warmte: 0.42 GJ/m2 

GBO: 17.700 m2 

 

 

 

                                                      
2 Bron: www.ep-online.nl 
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7 ICT en overige apparatuur 

Na renovatie zullen in de Daalse Kwint vrijwel alleen flexibele werkplekken worden 

gerealiseerd. Vrijwel alle pc’s zullen worden afgevoerd en worden vervangen door 

een laptop. Werkplekken worden ingericht met één of twee monitoren. Daarbij 

wordt het aantal werkplekken beperkt (ca 70 werkplekken voor 100 medewerkers). 

Bij de inrichting van de werkplekken wordt gebruik gemaakt van de huidige 

monitoren (22” en 24”).  

 

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, kunnen medewerkers kiezen uit 

verschillen typen laptops (processor en werkgeheugen). Op dit moment varieert het 

maximale energieverbruik van de verschillende typen van 45W tot 11W. Er zal niet 

berekend worden wat dit op gaat leveren in verminderd elektriciteitsverbruik omdat 

het huidige energieverbruik door pc’s niet bekend is. 

 

De herinrichting van de Daalse Kwint is aanleiding om de inventarisatie van 

energieverbruikende apparatuur te actualiseren. Dit proces zal afgerond zijn wanneer 

alle verhuizingen hebben plaatsgevonden. 
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Bijlage I: Berekening CO2-reductie leaseauto’s 

0-optie leaseauto’s 

De maatregel bestaat uit het vervangen van 0-optie leaseauto’s door een Citroën C3. 

Bij de berekening van het CO2-reductiepotentieel is uitgegaan van het volgende: 

o het brandstofverbruik in 2011 (als maat voor de inzet van de auto op 

jaarbasis), 

o het moment waarop het contract afloopt (met als uitgangspunt dat de dag 

daarna een nieuwe auto beschikbaar is) en 

o de opgave van het RDW (of fabrikant) voor de hoeveelheid CO2-uitstoot 

per kilometer. 

 

Onderstaande tabel geeft de berekening weer voor auto “16-ZLR-V”. 

 

1 Kenteken 16-ZLR-V  

2 Energielabel  B  

3 Einddatum contract 23-04-2012  

4 Brandstoftype Diesel  

5 Verbruik per kilometer 131 g CO2  

6 Verbruik 2011  1.287 liter  

7 CO2-uitstoot 2011 4.035 kg CO2 (1.287 liter diesel * 3,135 kg CO2/liter) 

8 Looptijd contract in 2012 112 dagen (op basis van 360 dagen per jaar: functie 

DAGEN360 in Excel) 

9 Looptijd contract in 2012 31%  

10 CO2-uitstoot binnen oude contract 1.255 kg CO2 (uitstoot 2011 * looptijd contract in 2012 

 = 4.035 kg * 31%) 

11 Verschil CO2-uitstoot per kilometer 

bij inzet Citroën C3 

71% Uitstoot Citroën C3 = 93 g CO2/km 

93 g CO2/km  = 71% van 131 g CO2/km 

12 Verbruik Citroën C3 in 2012 1.973 kg CO2 (4.035 – 1.255) * 71%  

13 Totale uitstoot 2012 3.228 kg CO2 1.255 + 1.973 

14 CO2-reductie 2012 806 kg CO2 4.035 – 3.228 

15 CO2-uitstoot 2013 2.864 kg CO2 4.035 * 71% 

16 CO2-reductie 2013 1.170 kg CO2 4.035 – 2.864 

 

Voor alle 0-optie leaseauto’s levert dit onderstaand CO2-reductiepotentieel. 

 

CO2-reductiepotentieel (kg CO2/jaar) 

  2012 2013 2014 2015 

Vervanging 0-optie leaseauto's 2012 4.017 11.980 11.980 11.980 

Vervanging 0-optie leaseauto's 2013 - 8.808 14.078 14.078 

Vervanging 0-optie leaseauto's 2014 - - 3.287 3.764 

Totaal 4.017 20.788 29.345 29.822 
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Niet-0-optie leaseauto’s 

Voor leaseauto’s in de categorieën 1 t/m 4 (“niet-0-optie leaseauto’s) geldt dat bij 

afloop van het contract deze auto’s vervangen worden door een auto met 

energielabel A of B. Voor de berekening van het CO2-reductiepotentieel is uitgegaan 

van vervanging door een auto met energielabel B. 

De berekeningsmethodiek is gelijk aan de methodiek die toegepast is voor het 

berekenen van het CO2-reductiepotentieel vanwege vervanging van 0-optie 

leaseauto’s met uitzondering van de berekening van de CO2-uitstoot. Bij  0-optie 

leaseauto’s is de CO2-uitstoot berekend op basis van de opgave van de fabrikant van 

de CO2-uitstoot per kilometer, bij niet-0-optie leaseauto’s is de CO2-uitstoot 

berekend op basis van een gemiddeld verbruik binnen iedere klasse van het 

energielabel. Daarbij staat energielabel voor het gemiddelde van de grootteklasse 

van de auto’s. 

 

Label Betekenis klasse Rekentechnisch gemiddelde 

A >15% zuiniger dan gemiddeld 15% zuiniger t.o.v. label C 

B 5-15% zuiniger dan gemiddeld 7,5% zuiniger t.o.v. label C 

C 5% zuiniger dan gemiddeld – 5% minder zuinig dan gemiddeld = gemiddeld 

D 5-15% minder zuinig dan gemiddeld 7,5% minder zuinig t.o.v. label C 

E 15-25% minder zuinig dan gemiddeld 20% minder zuinig t.o.v. label C 

F 25-35% minder zuinig dan gemiddeld 30% minder zuinig t.o.v. label C 

G >35% minder zuinig dan gemiddeld 35% minder zuinig t.o.v. label C 

Voor de berekening van het CO2-reductiepotentieel door vervanging van niet-0-optie 

leaseauto’s is alleen gerekend met leaseauto’s die een hoger energielabel hebben dan 

label B. Daarnaast zijn auto’s die LPG verbruiken niet meegenomen in de 

berekening. Bij de keuze voor een nieuwe leaseauto kan alleen gekozen worden 

tussen auto’s die rijden op benzine of diesel. 

 Voor alle niet-0-optie leaseauto’s levert dit onderstaand CO2-reductiepotentieel op. 

 

CO2-reductiepotentieel (kg CO2/jaar) 

Reductiemaatregel 2012 2013 2014 2015 

Vervanging niet-0-optie leaseauto’s 2012 1.135 5.219 5.219 5.219 

Vervanging niet-0-optie leaseauto’s 2013 

 

615 830 830 

Vervanging niet-0-optie leaseauto’s 2014 
  

580 614 

Totaal 1.135 5.834 6.629 6.663 

 

 


