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CO2-emissie eerste halfjaar 2015
Movares rapporteert twee keer per jaar haar scope 
1 en scope 2 CO2-footprint (onderdeel van het Car-
bon Management van Movares). In onderstaande 
tabel is de verdeling van alle scope 1 en scope 2 

emissieactiviteiten weergegeven voor de eerste 
helft van 2014 en 2015. Movares hanteert vanaf 
deze rapportage 2014 als nieuw referentiejaar.

 

2014 2015

Emissieactiviteit ton CO2 % ton CO2 %

Aardgas (scope 1) 14,5 2,2% 16,3 2,5%

Stadsverwarming (scope 2) 24,5 3,6% 27,5 4,2%

Elektriciteit (scope 2) 15,7 2,3% 9,8 1,5%

Lease- en poolauto’s (scope1) 305,1 45,3% 269,9 41,6%

Huurauto’s (scope 2) 28,7 4,3% 45,3 7,0%

Privéauto’s (scope 2) 85,3 12,7% 80,7 12,5%

Vliegverkeer (scope 2) 27,8 4,1% 35,6 5,5%

Zakelijk openbaar vervoer (scope 2) 171,7 25,5% 163,3 25,2%

Totaal (scope 1 & 2) 673,3 100% 648,4 100%

Voortgangsrapportage emissies 
scope 1 en 2 eerste halfjaar 2015

Verdeling CO2-emissies 
eerste halfjaar

De totale CO2-emissies in het eerste halfjaar 2015 
bedragen 648 ton CO2.  Het totaal van scope 1 
bedraagt 286 ton CO2 en het totaal van scope 2 
bedraagt 362 ton CO2. De mobiliteitsemissies be-
dragen 92% van de totale footprint. De uitgevoerde 
maatregelen om uitstoot van CO2 te beperken 
hebben met name bij de lease- en poolauto’s 
geleid tot een reductie van 35 ton CO2. Een afname 
van 11,5% ten opzicht van het eerste halfjaar 2014. 

Een deel van deze reductie wordt teniet gedaan 
door een verwachte grotere emissie van huurauto’s  
van 17 ton CO2. Een toename van 60%. Door een 
toename van buitenlandse activiteiten is de emissie 
van vliegverkeer toegenomen. Samen met een 
afname van elektriciteits-, privéauto- en zakelijk 
OV-emissie is een afname van de totale emissie 
behaald van 25 ton CO2 (4%) ten opzicht van 
dezelfde periode in 2014.

2014 2015

Elektriciteitsverbruik (grijze stroom) 29.850 kWh 18.640 kWh

Elektriciteitsverbruik (windkracht) 1.048.900 kWh 1.048.900 kWh

Totaal verbruik elektriciteit 1.078.750 kWh 1.067.540 kWh



Sinds 1 september 2014 maakt Movares geen 
gebruik meer van kantoor Zwolle. Dit levert ten 
opzichte van het eerste halfjaar van 2014 een 
CO2-reductie op van ruim 8 ton CO2. Op jaarbasis 
zal dit ruim 11 ton CO2 zijn.
Per 1 januari 2014 zijn  alle medewerkers van Mo-
vares in Utrecht gehuisvest in het gebouw Daalse 
Kwint, waarvan de renovatie eind 2013 is afgerond. 
Tot 1 augustus 2015 is Movares nog hoofdhuurder 
van het gebouw Smakkelaarsburcht. Delen van dit 

gebouw zijn door de eigenaar verhuurd aan nieuwe 
huurders of door Movares tijdelijk onderverhuurd. 
Voor het leegstaande gedeelde is Movares nog 
verantwoordelijk voor de betreffende CO2-emissie. 
Deze verantwoordelijkheid vervalt met de beëin-
diging van het huurcontract per 1 augustus 2015. 
Voor 2015 zal dit een emissiereductie opleveren 
van ruim 6 ton CO2 en ruim 15 ton CO2 op jaarbasis 
voor de jaren volgend.

Movares heeft een CO2-reductieprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld.  Het programma heeft 
doelstellingen in twee aandachtsgebieden:
• het verder terugbrengen van de gebouwemissie door vermindering van de kantooroppervlakte;
• het  verder terugbrengen  van de mobiliteitsemissie door aanscherping van de leaseautoregeling en 

verkleining van het poolauto park.

CO2-reductieprogramma 2015 – 2019

Doelstelling Gebouwemissie

In de eerste helft van 2015 is eerste stap gemaakt 
met de vermindering van het aantal poolauto’s. 
Een aantal leasecontracten is beëindigd en 
niet opgevolgd door een nieuw contract.  
Gedurende 2015 zal het aantal poolauto’s nog 
verder afnemen, waardoor aan het einde van het 

jaar nog 11 van de oorspronkelijke 24 poolauto’s 
resteren. Door flankerend beleid wordt het extra 
inzetten van huurauto’s beperkt. Samen met de 
duurzame leaseautovervanging bij einde van een 
leasecontract zullen de maatregelen samen een 
emissiereductie van 18,5 ton CO2 opleveren in 2015.

Doelstelling Mobiliteitsemissie

Voor meer informatie: Movares, afdeling Communicatie. Telefoon: 06 1287 3437

2014 2015

Gebouwengebonden emissies 8,1 % 8,2%

Mobiliteitsemissies 91,9% 91,8%

Totaal emissies (scope 1 & 2) 100,0% 100,0%


