Doelstellingen

CO2 -footprint 2021:

6.384,8 ton
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In 2024 wil
AVG Beheer B.V.
ten opzichte van 2020
in scope 1 en 2 (incl. BT)
11% minder CO 2
uitstoten.

Scope 1:
5.724,1 ton
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BT:
5,6 ton
Scope 2:
655,1 ton
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Onderzoek naar groene stroom in
Duitsland

Onderzoek naar het gebruik van
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)
als vervanging voor diesel

0

Business Travel: 0,01%

Bezig met de implementatie en
aanpassing van HelloMobility

Onderzoek naar de vervanging
van brandstof voor de
houtinstallatie in Goch
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Scope 1: 10%
Scope 2: 100%

Dit doen wij aan
CO2 -reductie

Mei 2022

56,8

655,1

4.692,0

613,0

Gas

Elektra

Wagenpark

Middelen

362,3
Overige

5,6
Zakelijke

brandstoffen kilometers

Scope 1: brandstofverbruik, gasverbruik, AdBlue, aspen, propaan
Scope 2: elektriciteitsverbruik
Business Travel: zakelijk gereden kilometers, OV en vliegreizen voor werkafspraken

Verklaring stijging footprint:
Toename aantal vrachtwagens en
daarmee ook brandstofverbruiken
Opstartfase AVG Baustoffe Goch
GmbH (locatie Rheinberg) in 2020

In 2021 is AVG Beheer B.V. actief geweest met in het in kaart brengen van hun CO2 -uitstoot met als doel om deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO2 -Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Totale uitstoot
per € [ton CO2 /miljoen €]
175,5

2020

Onze uitstoot staat gelijk aan:
Elektraverbruik van 3.480
huishoudens voor een heel
jaar
3.701 retourtjes naar
New York

2021
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Met de auto 819 keer
om de aarde rijden

Een windmolen van 2.3
kWh 15.962 uren laten
draaien
319.238 bomen moet een
jaar groeien om onze
uitstoot op te nemen

Wat kun jij doen?
Let op stationair draaien, verspil
niet onnodig brandstof!
Voorkom plots remmen en scherp
sturen zoveel mogelijk;
Sta stil bij sluipverbruik: lichten,
schermen, printers
Denk mee en draag ideeën voor
CO2 -reductie aan!

