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CO2-emissie eerste halfjaar 2014
Movares rapporteert twee keer per jaar haar 
scope 1 en scope 2 CO2-footprint (onderdeel van 
het Carbon management van Movares). In onder-

staande tabel is de verdeling van alle scope 1 en 
scope 2 emissieactiviteiten weergegeven voor de 
eerste helft van 2011, 2012, 2013 en 2014.

 

2011 2012 2013 2014

Emissieactiviteit
ton 
CO2

%
ton 
CO2

%
ton 
CO2

%
ton 
CO2

%

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

Stadsverwarming (scope 2) 56 10% 66 11% 72 13% 25 5%

Elektriciteit (scope 2) 65 12% 38 6% 33 6% 29 6%

Lease- en poolauto’s (scope1) 251 52% 309 52% 302 56% 302 59%

Huurauto’s (scope 2) 64 13% 80 13% 52 10% 29 6%

Privéauto’s (scope 2) 88 14% 82 14% 55 10% 82 16%

Vliegverkeer (scope 2) 17 1% 6 1% 11 2% 26 5%

Totaal (scope 1 & 2) 555 100% 595 100% 539 100% 507 100%

Voortgangsrapportage  
emissies scope 1 en 2  
eerste halfjaar 2014
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De totale CO2-emissies in het eerste halfjaar 2014 
bedragen 507 ton CO2.  Het totaal van scope 1 
bedraagt 345 ton CO2 en het totaal van scope 2 
bedraagt 162 ton CO2. Vanwege de uitgevoerde 
maatregelen om uitstoot van CO2 te beperken is 

de verhouding van het aandeel gebouwgebonden 
emissies minder geworden. In het eerste halfjaar 
2014 wordt 87% van de uitstoot veroorzaakt door 
mobiliteit (voornamelijk de inzet van auto’s) tegen 
78% in dezelfde periode van 2013.

2011 2012 2013 2014

Gebouwengebonden emissies 24% 20% 22% 13%

Mobiliteitsemissies 76% 80% 78% 87%

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



De scope 1 emissies van Movares zijn beperkt 
tot het brandstofgebruik door leaseauto’s en 
het verbruik van aardgas voor verwarming van 
regionale vestigingen in Amsterdam, Eindhoven.
Movares continueert ook in 2014 haar beleid om 
leaseauto’s (bij het aflopen van het contract) te 
vervangen door een auto met energielabel A of 
B. Bij gelijke inzet van deze auto’s zal dit resulte-
ren in een vermindering van CO2-emissies in de 
jaren 2012 t/m 2015 van respectievelijk: 5, 26, 

34 en 35 ton.  Om de emissie van de leaseauto’s 
van Movares nog verder te reduceren wordt in 
het najaar van 2014 een nieuwe leaseregeling 
van kracht met  aanvullende maatregelen ten 
opzichte van de huidige regeling. Daarnaast 
start Movares in de zomer met een periodiek 
informatiebulletin voor haar leaserijders, waarin 
de duurzaamheidbewustwording aan de orde 
komt.

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

CO2-reductieprogramma
2012 – 2016

Doelstelling 
scope 1

Alle medewerkers van Movares in Utrecht 
zijn sinds januari 2014 gehuisvest in het 
gerenoveerde kantoor Daalse Kwint. Movares 
beëindigd in augustus 2015 het huurcontract 
van haar kantoor Smakkelaarsburcht en zal 
de bijbehorende emissie komen te vervallen.  
In de periode tot augustus 2015 zijn delen 
van de Smakkelaarsburcht onderverhuurd of 

overgedragen aan de eigenaar. Van deze  delen 
(40% van het totale BVO) valt de CO2-emissie 
buiten scope 2 van Movares. 
Met ingang van 1 september 2014 wordt de 
werklocatie Zwolle definitief opgeheven.
Door deze maatregelen zal de jaarlijkse emissie 
structureel afnemen met ongeveer  
50 ton CO2/jaar.

Doelstelling 
Huisvesting
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