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Samenvatting 

De carbon footprint van Movares over 2015 bedraagt 1.063 ton CO2, of 1,04 ton CO2 

per fte. Ten opzichte van 2014 is de CO2-footprint afgenomen met 301 ton CO2 (circa 

22%), voornamelijk door het afstoten van kantoorruimte en de inzet van minder en 

zuiniger auto’s.  De verdeling over de verschillende emissiebronnen is weergegeven in 

onderstaande figuur.  

 

 
 

De waarden van de CO2-emissie per emissiebron over 2015 zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. BVO en fte’s zijn jaargemiddelden. 

 

 Scope ton CO2 % CO2-footprint kg CO2/fte kg CO2/m
2 
BVO 

Aardgas 1 17 1,6% 16,3 0,7 

Stadsverwarming 2 93 8,8% 91,6 4,0 

Elektriciteit 2 17 1,6% 16,7 0,7 

Gebouwgebonden emissies 1&2 127 12,0% 124,6 5,4 

Leaseauto’s 1 352 33,1% 345,2 - 

Poolauto’s 1 46 4,4% 45,5 - 

Huurauto’s 2 194 18,3% 190,4 - 

Privéauto’s 2 157 14,7% 153,6 - 

Vliegverkeer 2 55 5,2% 54,4 - 

Zakelijk openbaar vervoer 2 131 12,3% 128,7 - 

Mobiliteitsemissies 1&2 936 88,0% 917,7 - 

Totaal  1.063 100,0% 1.042,3 - 

 

1063 
ton CO2 
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1 Inleiding 

Als betrokken organisatie verbindt Movares zich aan duurzaamheid. Dit betekent 

doordacht handelen met respect voor de aarde, het water, de lucht en alle 

energiebronnen, in ons belang en in het belang van de generaties na ons. Zelf schoner 

werken is daar een onderdeel van. 

 

Sinds 2009 berekent Movares haar scope 1 en scope 2 CO2-footprint. Deze footprint is 

gebaseerd op de richtlijn NEN-ISO 14064-1 § 7.3 waarbij de scope-indeling voor 

directe en indirecte emissies van de CO2-Prestatieladder is toegepast. 

 

Dit rapport over de CO2-Prestatieladder van Movares voor het jaar 2015 is als volgt 

opgebouwd: 

o hoofdstuk 1 beschrijft de organisatorische en operationele grenzen van de CO2-

footprint, 

o hoofdstuk 2 beschrijft de methodiek voor de berekening van de CO2-emissies 

en op welke gegevens de berekening is gebaseerd, 

o hoofdstuk 3 beschrijft de scope 1 en scope 2 CO2-emissies onderverdeeld naar 

gebouwgebonden en mobiliteitsemissies, 

o hoofdstuk 4 gaat in op de CO2-reductiedoelstellingen en –maatregelen. 
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2 Afbakening 

Deze scope 1 en scope 2 CO2-footprint is van toepassing op Movares Nederland B.V.. 

Het organogram van Movares Nederland B.V. is weergegeven in onderstaand figuur.  

 

Dit organisatiemodel is halverwege 2012 ingevoerd.  

 
Figuur 1: Organogram Movares Nederland B.V.. 

 

Het referentiejaar voor de CO2-footprint van Movares is 2014. Movares heeft ervoor 

gekozen om alleen energiestromen en CO2-emissies in kaart te brengen van bedrijven 

en deelnemingen waarbij Movares de volledige bevoegdheid heeft om het beleid te 

introduceren en te implementeren
1
 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedrijven en locaties die opgenomen 

zijn in de emissie-inventaris. 

  

                                                      
1 De grondslag van de consolidatie is “Operational control” conform “The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate 
Accounting and Reporting Standard” (World Business Council for Sustainable Development). 

Movares Nederland B.V. 

Business Strategie Staven 

Divisies 

Rail 

InTraffic ITC 

Diverse samenwerkingsverbanden / VOF’s 

Ruimte, Mobiliteit & Infra 

Regio’s 

Dochters en deelnemingen 

LOXIA 
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Tabel 1: Overzicht van bedrijven en locaties die zijn opgenomen in de inventarisatie. 

Bedrijven Locaties kantoren fte (2015)
2
 BVO (m

2
) 

Movares Nederland B.V., 

Utrecht 

o Kantoor Daalse Kwint te Utrecht 968,5 16.194 

o Kantoor Smakkelaarsburcht te Utrecht 0,0 8634  0
3
 

o Regiokantoor Rotterdam 14,0 565 

o Regiokantoor Eindhoven 13,8 606  362
4
 

o Regiokantoor Arnhem 9,8 409 

o Regiokantoor Amsterdam 13,3 459 

Totaal 1019,4 26.867  17.989 

ITC Utrecht B.V, Utrecht o Kantoor Daalse Kwint te Utrecht Onderdeel cijfers Movares 

hoofdkantoren 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deelnemingen die in 2015 actief waren. 

Over deelnemingen heeft Movares geen operationele zeggenschap. Alle GHG-emissies 

(gebouwgebonden en mobiliteit) van alleen die Movares medewerkers die gehuisvest 

zijn bij Movares zijn (impliciet) opgenomen in de emissie-inventaris. 

 

Tabel 2: Overzicht van deelnemingen die zijn opgenomen in de inventarisatie. 

Deelneming Vestigingsplaats 

Vof Stationseiland, Amersfoort (50%) Amersfoort 

Vof Brede AAA, Amersfoort (40%) Amersfoort 

Vof Movares, Goudappel Coffeng, Nelen & Schuurmans, Utrecht. (33,3%) Utrecht 

Vof Exploitatie Licentie Spoorstaaf Ondersteuning (50%) Breda 

 

Movares heeft haar energiestromen en scope 1 en scope 2 CO2-emissies van haar 

bedrijfsvoering in kaart gebracht en gekwantificeerd volgens de definities uit het 

Handboek CO2-Prestatieladder. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

energiestromen en CO2-emissies. 

 

Tabel 3: Inventarisatie emissieactiviteiten scope 1 en 2 

Categorie Emissieactiviteiten Scope 

Gebouwen Warmte 

o Aardgas 

o Stadsverwarming 

Elektriciteit 

 

Scope 1 

Scope 2 

Scope 2 

Mobiliteit Zakelijk vervoer 

o Lease- en poolauto’s 

o Huurauto’s 

o Privéauto’s van medewerkers 

o Zakelijk openbaar vervoer 

o Vliegverkeer 

 

Scope 1 

Scope 2 

Scope 2 

Scope 2 

Scope 2 

 

                                                      
2 Gemiddeld aantal fte’s over 2015 
3 Gedurende het jaar is dit gebouw afgestoten, de hoeveelheid BVO is afgenomen per 1 augustus 2015 van 8.634 m2 

naar 0 m2 

4 Gedurende het jaar is de kantooroppervlakte gereduceerd, de hoeveelheid BVO is afgenomen per 1 april 2015 van 606 
m2 naar 362 m2 
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3 Methodiek, activiteitendata en emissiefactoren 

Voor de berekening van de scope 1 en scope 2 CO2-emissies heeft Movares 

protocollen opgesteld en opgenomen in het milieumanagementsysteem. In deze 

protocollen zijn de volgende onderwerpen beschreven: 

o scope en belang van de emissiebronnen/activiteiten; 

o methodiek, emissiefactoren en activiteitendata; 

o onzekerheid en kwaliteit (waaronder verbeterpunten t.a.v. de huidige 

methodiek, historie en toekomstige ontwikkelingen). 

 

Sinds het referentiejaar zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om de nauwkeurigheid 

van de CO2-footprint te verhogen en de administratieve processen te vereenvoudigen.  

 

In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van de verschillende 

emissieactiviteiten. 

 

De elektriciteitsverbruikcijfers van de hoofdkantoren in Utrecht en de regionale 

vestiging in Rotterdam zijn toegankelijk via een data-portal op internet van de 

netwerkbeheerder. De energielevering van de hoofdkantoren in Utrecht is grotendeels 

door Movares zelf gecontracteerd. Het multi-tenant gedeelte van de Daalse Kwint is 

gecontracteerd door de verhuurder. 

De elektriciteitslevering van de regionale vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en 

Arnhem wordt door de verhuurder verzorgd en maakt onderdeel uit van de 

servicekosten.  De verbruikcijfers per vestiging worden ingeschat op basis van de 

verbruikcijfers van de regionale vestiging Rotterdam.  

 

Het verbruik van stadsverwarming in de hoofdkantoren in Utrecht is gebaseerd op 

gegevens van de verhuurder.  

Het verbruik van stadsverwarming in de regionale vestigingen in Arnhem en 

Rotterdam is ingeschat op basis van het gemiddelde verbruik in de hoofdkantoren in 

Utrecht. Het verbruik van aardgas in de regionale vestigingen in Amsterdam en 

Eindhoven is gebaseerd op een gemiddeld kengetal. 

 

Brandstofverbruik vanwege de inzet van lease-, pool- en huurauto’s is gebaseerd op 

brandstofoverzichten van de leverancier (inclusief smeermiddelen). Brandstofverbruik 

van lease- en huurauto’s als gevolg van privégebruik, is gecorrigeerd op basis van 

ritregistraties. Inzet van privéauto’s van medewerkers is bepaald op basis van 

gedeclareerde kilometers en verbruikt brandstoftype. 

 

Aantal vluchten en vluchtafstanden worden geleverd door de reisagent waarbij 

Movares alle tickets boekt. De reisagent baseert de vluchtafstanden op een 

internationale database. 

 

CO2-emissies zijn berekend met de door het Handboek CO2-Prestatieladder  (versie 

3.0) voorgeschreven conversiefactoren. Deze emissiefactoren zijn weergegeven op 

www.co2emissiefactoren.nl. 

 

De in de hoofdkantoren in Utrecht en regionale vestiging in Rotterdam verbruikte 

3.1 Inleiding 

3.2 Activiteitendata 

3.2.1. Elektriciteitsverbruik 

3.2.2. Warmte 

3.2.3. Inzet auto’s 

3.3 Zakelijk vliegverkeer 

3.4 Emissiefactoren 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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elektriciteit is opgewekt met windmolens in Nederland. De in de andere regionale 

vestigingen verbruikte elektriciteit is van het type grijze stroom. 

 

De stadsverwarming in Utrecht is afkomstig van een STEG-centrale. De bron van de 

stadsverwarming in Arnhem en Rotterdam is niet bekend. Aangenomen wordt dat deze 

eveneens afkomstig is van een STEG-centrale. 

 

Brandstof- en smeermiddelenverbruik voor lease-, pool- en huurauto’s is beschikbaar 

in volume-eenheden. Voor inzet van privéauto’s wordt gerekend met de 

conversiefactor voor gemiddeld verbruik per brandstoftype. 

 

De onzekerheid van de grootte van de CO2-emissies wordt bepaald door de 

onnauwkeurigheid van de activiteitendata en de CO2-conversiefactoren. De 

activiteitendata zijn vrijwel volledig gebaseerd op facturen van leveranciers die 

wettelijke verplichtingen hebben voor de onzekerheden van hun meters. De 

onnauwkeurigheid van de conversiefactoren is niet bekend. Het verbruik van privé-

auto’s is sterk afhankelijk van type auto en rijstijl. 

 

3.5 Onzekerheid 
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4 CO2-footprint 2015 (scope 1 en 2) 

Naar aanleiding van de berekening van de CO2-footprint is de CO2-footprint van 2014 

gecorrigeerd. Zo is zakelijk openbaar vervoer toegevoegd en is de emissiefactor voor 

warmtelevering van STEG-centrales opgehoogd. Omdat openbaar vervoergegevens 

van vóór 2014 niet beschikbaar zijn, is 2014 het nieuwe referentiejaar geworden voor 

de CO2-footprint. Dit is in lijn met het CO2-reductieplan. 

  

De totale scope 1 en scope 2 CO2-emissies van Movares bedroegen in 2015 1.063 ton 

CO2. Daarbij zijn de directe emissies (40%) kleiner dan de indirecte emissies (60%). 

Ten opzicht van referentiejaar 2014 is de CO2-footprint afgenomen met 301 ton CO2 

(circa 22%).  

 

Tabel 4: Directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies van Movares in tonnen 

 2014 2015 

Onderdeel CO2 CO2/fte CO2 CO2/fte 

Scope 1 614 0,60 415 0,41 

Scope 2 750 0,73 648 0,64 

Totaal 1.364 1,32 1.063 1,04 

 

In 2015 waren de gebouwgebonden emissies 127 ton CO2. Deze emissies vormen 12 % 

van de totale scope 1 en 2 emissies. In het referentiejaar 2014 vormden 

gebouwgebonden emissies 13 % van de totale emissies. Deze verschuiving is 

voornamelijk veroorzaakt door de reductie van de kantooroppervlakte: de 

Smakkelaarsburcht is per 1 augustus 2015 afgestoten, kantoor Zwolle is in 2014 

afgestoten en kantoor Eindhoven is per 1 april 2015 gereduceerd in oppervlakte. 

 

Tabel 5: Directe (scope 1) en indirecte (scope 2) gebouwgebonden emissies van Movares, in tonnen 

 2014 2015 

Onderdeel CO2 CO2/fte CO2 CO2/fte 

Aardgas (S1) 26 0,03 17 0,02 

Stadsverwarming (S2) 118 0,11 93 0,09 

Elektriciteit (S2) 29 0,03 17 0,02 

Totaal 173 0,17 127 0,12 

 

In 2015 waren de mobiliteitsemissies 936 ton CO2  en vormden daarmee 88% van de 

totale scope 1 en 2 emissies. De mobiliteitsemissies worden voornamelijk veroorzaakt 

door de inzet van auto’s. Privégebruik van lease- en huurauto’s wordt niet 

meegenomen in de scope 1 en 2 emissies van Movares. Privégebruik van leaseauto’s is 

circa 27 % en voor huurauto’s is dit minder dan 1 procent. Het privégebruik van 

leaseauto’s is vrijwel gelijk gebleven ten opzicht van 2014. Het gebruik van huurauto’s 

is in 2015 sterk toegenomen, terwijl het gebruik van lease- en poolauto’s sterk is 

afgenomen. 

  

4.1 Correcties 

4.2 Totale emissies 
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Tabel 6: Directe (scope 1) en indirecte (scope 2) mobiliteitsemissies van Movares in tonnen 

 2014 2015 

Onderdeel CO2 CO2/fte CO2 CO2/fte 

Leaseauto’s (S1) 
588

5
 0,57  

352 0,35 

Poolauto’s (S1) 46 0.05 

Huurauto’s (S2) 65 0,06 194 0,19 

Privéauto’s (S2) 165 0,16 157 0,15 

Vliegverkeer (S2) 29 0,03 55 0,05 

Zakelijk openbaar vervoer (S2) 344 0,33 131 0,13 

Totaal 1.191 1,15 936 0,92 

 

Directe emissies van broeikasgassen worden binnen Movares veroorzaakt door: 

 Verbruik van de verwarming van regionale vestigingen in Amsterdam en 

Eindhoven 

 Verbruik van brandstof (benzine, diesel en LPG) en smeermiddelen door de inzet 

van lease- en poolauto’s 

 

De emissies vanwege aardgasverbruik zijn in 2015 afgenomen door het sluiten van de 

vestiging Zwolle en het verkleinen van de vestiging Eindhoven. De emissies worden 

berekend op basis van een kengetal voor gemiddeld verbruik.  

 

De emissies vanwege de inzet van lease- en poolauto’s waren in 2015 398 ton CO2.Ten 

opzichte van referentiejaar 2014 is dit een afname van 40%. Dit komt vooral door een 

verschuiving van minder lease- en poolauto’s naar meer huurauto’s, en in mindere 

mate door de aanschaf van zuiniger lease- en poolauto’s. 

 

De indirecte emissies van broeikasgassen worden binnen Movares veroorzaakt door: 

o verbruik van elektriciteit in de kantoorgebouwen, 

o verbruik van stadsverwarming in de hoofdkantoren in Utrecht en in de 

regionale vestigingen in Arnhem en Rotterdam, 

o de inzet van huurauto’s en privéauto’s van medewerkers 

o zakelijk openbaar vervoer 

o zakelijk vliegverkeer. 

Emissies vanwege het verbruik van elektriciteit waren in 2015 17 ton CO2. Ten 

opzichte van het referentiejaar 2014 is dit een afname van 12 ton (41 %). Alle emissies 

worden veroorzaakt door de regionale vestigingen in Amsterdam, Arnhem en 

Eindhoven, omdat hier nog grijze stroom wordt gebruikt. De daling wordt vooral 

veroorzaakt door de verkleining van het kantooroppervlak in Eindhoven en het afstoten 

van het kantoor in Zwolle. In 2015 heeft Movares 2.207 MWh elektriciteit op basis van 

windkracht gebruikt en 32 MWh grijze stroom. 

 

De emissies vanwege het verbruik van stadsverwarming waren in 2015 93 ton CO2. In 

dat jaar was het aantal gewogen graaddagen circa 11% lager ten opzichte van het 

langjarig gemiddelde (van 1970 t/m 2015). Het energieverbruik ten opzichte van het 

aantal gewogen graaddagen is in het hoofdkantoor Daalse Kwint gedaald (zie figuur 2), 

ook ten opzichte van 2014. Dit komt deels door het doorvoeren van 

                                                      
5 Tot 2015 is geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen pool- en lease-auto’s 

4.3 Directe emissies 

4.4 Indirecte emissies 
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reductiemaatregelen zoals het later inschakelen en eerder uitschakelen van de 

verwarmingsinstallaties. 

 

 
Figuur 2: Verbruik van stadsverwarming in het hoofdkantoor in Utrecht, uitgedrukt in GJ per gewogen 

graaddag per jaar 

 

In 2015 waren de emissies vanwege de inzet van huur- en privéauto’s 351 ton CO2. 

Ten opzichte van 2014 is dit een toename van 52 %. Dit komt voornamelijk door een 

verschuiving van lease- en poolauto’s naar huurauto’s. 

 

In de volgende paragrafen wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de mobiliteits- en 

gebouwgebonden emissies vanaf het referentiejaar.  

 

De mobiliteitsemissies zijn met 255 ton CO2 afgenomen ten opzichte van 2015, zie 

figuur 3. Deze afname is vooral te danken aan een afname van de emissies van zakelijk 

openbaar vervoer (50% van elektriciteit NS is in 2015 groene energie, in 2014 was dit 

aandeel nog kleiner), en de inzet van minder en zuiniger lease- en poolauto’s. Doordat 

deze afname groter is dan de toename van de emissies van huurauto’s, dalen de CO2-

emissies van het wagenpark.  

 

4.5 Ontwikkeling emissies 

4.5.1. Mobiliteitsemissies 
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Figuur 3: Ontwikkeling van mobiliteitsemissies naar type 

 

Procentueel zijn vergelijkbare ontwikkelingen te zien, zie figuur 4. Leaseauto’s hebben 

nog altijd de grootste bijdrage aan de totale mobiliteitsfootprint, maar deze bijdrage 

neemt wel af. 

 

 
Figuur 4: Ontwikkeling van mobiliteitsemissies naar type 

 

De procentuele verdeling van de mobiliteitsemissies over 2015 (laatste jaar in figuur 4) 

zijn weergegeven in figuur 5.  
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Figuur 5: Verdeling van de mobiliteitsemissies in 2015 

 

De ontwikkeling van de mobiliteitsemissies in projecten (alleen auto’s, van openbaar 

vervoer en vliegreizen zijn deze gegevens niet beschikbaar) is weergegeven in figuur 6. 

De totale emissies in projecten zijn licht afgenomen. De afname is kleiner dan bij het 

totale mobiliteitsverbruik, dit komt vooral doordat het gebruik in projecten relatief 

minder sterk is afgenomen dan het totale verbruik. 

 

 
Figuur 6: Verdeling van de mobiliteitsemissies in projecten naar type 

 

Ook de gebouwgebonden emissies zijn in 2015 afgenomen, zie figuur 7. Dit komt 

vooral door het afstoten van kantoorruimte en het doorvoeren van reductiemaatregelen, 

zoals het later inschakelen en eerder uitschakelen van de verwarmingsinstallaties. 

 

4.5.2. Gebouwgebonden 
emissies 
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Figuur 7: Ontwikkeling van de gebouwgebonden emissies naar type 

 

De verdeling van deze emissies per vestiging is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 7: Gebouwgebonden CO2-emissies per vestiging van Movares in 2015 

Vestiging Warmte (ton CO2) Elektriciteit (ton CO2) ton CO2 % kg CO2/m
2
 BVO 

Daalse Kwint 62,87 0,00 62,87 49% 3,9 

Smakkelaarsburgt 26,70 0,00 26,70 21% 3,1 

Amsterdam 8,65 6,07 14,72 12% 32,1 

Eindhoven 7,97 5,59 13,56 11% 32,1 

Arnhem 1,59 5,41 7,00 6% 17,1 

Rotterdam 2,19 0,00 2,19 2% 3,9 

Totaal 109,97 17,07 127,04 100% 92,1 
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5 CO2-reductie 

In het Plan van Aanpak CO2-reductie 2015-2019 zijn een aantal reductiemaatregelen 

opgenomen. Deze zijn onderverdeeld in het reduceren van de mobiliteitsemissies, het 

reduceren van de gebouwemissies, en overige. Het overzicht met de 

reductiemaatregelen is weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 8: Samenvatting reductiemaatregelen 

Soort emissie Reductiemaatregel 

Mobiliteitsemissie (scope 1&2) 

Lease-auto's 

  

Uitvoeren vernieuwde leaseregeling, waarin een CO2-limiet van 111 g CO2/km 

en de inzet van auto’s met een 10% lager emissie bepalend is. Reductie wordt 

effectief bij vervanging bij einddatum van het leasecontract. 

Bewustwording via nieuwsbrief leaserijders 

Poolauto's Gedurende de looptijd van dit plan van aanpak wordt de helft van de 24 

poolauto’s niet vervangen. Er stromen 6 vervangende dieselauto’s (10% lagere 

emissie) en 6 elektrische auto’s in. 

Huurauto’s De inzet van huurauto’s zal toenemen door het afstoten van poolauto’s. De 

inzet van huurauto’s wordt echter door flankerend beleid ontmoedigd. Daardoor 

zal de daarbij behorende emissietoename slechts gelijk zijn aan 60% van de 

ontstane emissiereductie van poolauto’s 

Zakelijk Openbaar Vervoer Railvervoer; Overgang naar groene stroom door NS. 50% in 2015 tot 100% in 

2017. 

E-bikes Inzet van E-bikes voor korte afstanden moe helpen de inzet van pool- en 

huurauto’s te beperken. 

Gebouwemissie (scope 2) 

Smakkelaarsburcht Gebouwemissie vervalt bij beëindigen huurcontract per 1-8-2015. 

Daalse Kwint Geen specifieke reductiemaatregelen. 

Regiokantoor Zwolle Gebouwemissie is vervallen bij beëindigen huurcontract per 1-9-2014. 

Jaaremissie 2014 maakt onderdeel uit van referentie emissie 2014. 

Regiokantoor Eindhoven Emissiereductie door verkleining gehuurde oppervlakte bij ingang nieuwe 

huurcontract per 1 april 2015. 

Diversen (scope 3) 

Afvalverwerking locatie Utrecht Door afname van papierverbruik en afname van overig afval, wordt afvoer met 

kleinere containers/auto's uitgevoerd. 

 

De kwantitatieve doelstellingen en de in 2015 gerealiseerde reductiepercentages zijn 

weergegeven in het overzicht hieronder
6
. Een aantal opmerkingen bij deze tabel: 

 Leaseauto’s  reductiedoelstelling behaald. Door het uitvoeren van 

reductiemaatregelen (zuiniger leaseauto’s en minder leaseauto’s, 

bewustwordingsnieuwsbrief) is de emissie van leaseauto’s sterker afgenomen dan 

beoogd. De einddoelstelling van 2019 is hiermee al behaald; 

 Poolauto’s  reductiedoelstelling behaald. Door het sterker verminderen van het 

aantal poolauto’s is de emissie van de poolauto’s sterke afgenomen dan beoogd. In 

de komende jaren wordt een verdere afname van het aantal poolauto’s verwacht; 

                                                      
6 Beoogde reducties zijn herberekend op basis van herberekening van de carbon footprint van 2014 

5.1 Doelstellingen 
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 Huurauto’s  reductiedoelstelling niet behaald. De emissies van de huurauto’s 

zijn veel sterker gestegen dan voorzien. Dit komt vooral door de sterkere afbouw 

van lease- en poolauto’s dan voorzien. Ondanks deze forse emissietoename wordt 

de totale doelstelling ten aanzien van mobiliteit ruim gehaald; 

 Smakkelaarsburcht reductiedoelstelling behaald. Het gebouw is conform 

planning afgestoten; 

 Regiokantoor Eindhoven  reductiedoelstelling behaald. Hier was nog geen 

reductiedoelstelling opgenomen voor 2015, terwijl het kantoor in april 2015 is 

gereduceerd in vloeroppervlakte; 

 Kantoor Zwolle  reductiedoelstelling behaald. Het gebouw is conform planning 

afgestoten. 

 

Tabel 9: Reductiemaatregelen: doelen en realisatiecijfers 

  
 

Gerealiseerde en beoogde reductie (ton CO2 t.o.v. 2014) 

  
 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Mobiliteit 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Leaseauto's (incl 0-optie) 1 482,8 130,9 9,8  24,3  40,3  45,6  45,6 

Poolauto's 1 105,2 58,8 21,5  66,8  81,2  81,2  81,2 

Huurauto’s 2 65,0 -129,1 -12,9  -40,1  -48,7  -48,7  -48,7 

Privéauto’s 2 165,0 - - - - - - - - - - 

Zakelijk openbaar vervoer 2 343,6 - - - - - - - - - - 

Vliegen 2 29,1 - - - - - - - - - - 

Totaal mobiliteit 
 

1190,7 60,6 18,4  51,0  72,8  78,1  78,1 

Gebouwen 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Utrecht Daalse Kwint 2 64,5 - - - - - - - - - - 

Utrecht Smakkelaarsburcht 2 48,8 22.1 20,2  48,8  48,8  48,8  48,8 

Regiokantoor Amsterdam 1&2 16,1 - - - - - - - - - - 

Regiokantoor Arnhem 2 8,4 - - - - - - - - - - 

Regiokantoor Rotterdam 2 2,7 - - - - - - - - - - 

Regiokantoor Eindhoven 1&2 21,2 7,6 0,0  8,0  8,0  8,0  8,0 

Kantoor Zwolle 1&2 11,0 11,0 11,0  11,0  11,0  11,0  11,0 

Totaal gebouwemissie 
 

172,9 40,7 31,2  67,8  67,8  67,8  67,8 

Totale emissie 
 

1363,9 101,3 49,6  118,8  140,6  145,9  145,9 

   
7,4 % 3,6 %  8,7 %  10,3 %  10,7 %  10,7 % 

 

De maatregelen die Movares treft beogen vooral de reductie van CO2-uitstoot. Movares 

heeft op dit moment geen doelstellingen om CO2-uitstoot te vermijden door substitutie. 

Daar waar mogelijk wordt elektriciteit ingekocht die opgewekt met windmolens in 

Nederland. Ten aanzien van de inzet van auto’s wordt nog niet gedacht aan 

biobrandstoffen. 

 

Met betrekking tot de nauwkeurigheid van de emissiegegevens van de Daalse Kwint is 

verbetering mogelijk. De tussenmeters die geplaatst zijn voor het Multi-tenant gedeelte 

worden niet maandelijks uitgelezen. De gegevens voor dit deel zijn daarom gerelateerd 

aan het overige gebouwdeel op basis van de facturen en tussenmeterstanden voor het 

Multi-tenant gedeelte. De facturen hebben echter betrekking op een andere periode dan 

deze carbon footprint (niet van 1 januari tot 31 december, maar gebroken jaren).  

5.2 Onzekerheid 
gebouwgebonden 
energieverbruik 
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