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CO2-emissie eerste halfjaar 2013
Movares rapporteert twee keer per jaar haar 
scope 1 en scope 2 CO2-footprint. In onder-staan-
de tabel is de verdeling van alle scope 1 en scope 

2 emissieactiviteiten weergegeven voor de eerste 
helft van 2011, 2012 en 2013.

 

2011 2012 2013

Emissieactiviteit ton CO2 % ton CO2 % ton CO2 %

Aardgas (scope 1) 14 3% 14 2% 14 3%

Stadsverwarming (scope 2) 56 10% 66 11% 72 13%

Elektriciteit (scope 2) 65 12% 38 6% 33 6%

Lease- en poolauto’s (scope 1) 251 52% 309 52% 302 56%

Huurauto’s (scope 2) 64 13% 80 13% 52 10%

Privéauto’s (scope 2) 88 14% 82 14% 55 10%

Vliegverkeer (scope 2) 17 1% 6 1% 11 2%

Totaal (scope 1 & 2) 555 100% 595 100% 539 100%

Voortgangsrapportage  
emissies scope 1 en 2  
eerste halfjaar 2013
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De totale CO2-emissies in het eerste halfjaar 
2012 bedragen 539 ton CO2. Het totaal van scope 
1 bedraagt 316 ton CO2 en totaal van scope 2 
bedraagt 223 ton CO2. Vanwege de uitgevoerde 
maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken is 

de verhouding van het aandeel gebouwgebonden 
emissies minder geworden. Inmiddels wordt 78% 
van de CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit 
(voornamelijk de inzet van auto’s).

2011 2012 2013

Gebouwengebonden emissies 24% 20% 22%

Mobiliteitsemissies 76% 80% 78%

Totaal emissies (scope 1 & 2) 100% 100% 100%



De scope 1 emissies van Movares zijn beperkt 
tot het brandstofverbruik door leaseauto’s en 
het verbruik van aardgas voor verwarming van 
regionale vestigingen in Amsterdam, Eindhoven 
en Zwolle.

Movares continueert haar beleid om leaseauto’s 
(bij het aflopen van het contract) te vervangen 
door een auto met energielabel A of B. Bij gelijk 

aantal leaseauto’s en een gelijke inzet van deze 
auto’s zal dit resulteren in een vermindering 
van CO2-emissies in de jaren 2012 t/m 2015 van 
respectievelijk: 5, 26, 34 en 35 ton. Daarnaast zal 
in 2013 onderzocht worden of door aanpassing 
van het leaseautobeleid een meer substantiële 
vermindering van CO2-emissies gerealiseerd 
kan worden.

Movares heeft een CO2-reductieprogramma 2012 – 2016 opgesteld. Dit 
programma is gebaseerd op twee pijlers:
• Het afstoten van hoofdkantoor Smakkelaarsburcht en het renoveren 

en opnieuw inrichten van het hoofdkantoor Daalse Kwint.
• Continuering van het huidige autobeleid en onderzoek naar 

mogelijkheden om de CO2-uitstoot vanwege inzet van auto’s verder 
terug te dringen.

CO2-reductieprogramma
2012 – 2016

Doelstelling 
scope 1 

Vanaf januari 2013 zijn gefaseerd groepen 
medewerkers gebruik gaan maken van het 
gerenoveerde hoofdkantoor Daalse Kwint. Vanaf 
medio 2013 zullen medewerkers die werken op 
hoofdkantoor Smakkelaarsburcht gehuisvest 
worden op hoofdkantoor Daalse Kwint. Dit pro-
ces loopt tot en met eind 2013. De vrijgekomen 
ruimte in de Smakkelaarsburcht wordt buiten 
bedrijf gesteld, waarbij het energieverbruik 
zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. Voor de 
leegstaande kantoorruimte wordt gezocht naar 
(onder)huurders. Bij (gedeeltelijke) verhuur zal  

de CO2-emissie van betreffende vloeroppervlak 
buiten scope 2 van Movares vallen.

In de eerste helft van 2013 is 550 m2 van hoofd-
kantoor Smakkelaarsburcht onderverhuurd. De 
betreffende scope 2 CO2-reductie is verwerkt in 
de eerder genoemde cijfers over de eerste helft 
van 2013 en betreffen 1,8  ton CO2.
Naar verwachting zal komend jaar een verdere 
reductie ontstaan, omdat er nog meer (onder)
verhuurd zal gaan worden.

Doelstelling 
Huisvesting

Voor meer informatie:
Movares, afdeling Communicatie Telefoon 030 – 265 3112


