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CO2 uitstoot in Tonnen 

               Elektricity            Gas                    Travel          Total 
RBL 2019 1.699 585 5.914  8.198 
 2020 1.341 532 3.809  5.682 
 First half year 2021 640 385 2.120  3.145 
       

SIS 2019 3.051 623 1.089  4.763 
 2020 2.507 590 741  3.838 
 First half year 2021 1.129 410 393  1.932 
       

Total 2019 4.750 1.207 7.004  12.961 
 2020 3.848 1.122 4.550  9.520 
 First half year 2021 1.769 795 2.513  5.077 
 

ENERGIEPLAN tot 2022 

Het doel van Stork is om 15% CO2 te reduceren in 2022 ten opzichte van het basisjaar 2019.                                                        

Zoals de tabel hierboven laat zien, zijn we goed op weg. Op veel locaties hebben mooie initiatieven om 

CO2 te besparen hun vruchten afgeworpen. Ook hebben we veel groene stroom ingekocht. 

Als kanttekening moeten we vermelden dat de vermindering van de CO2 uitstoot ook komt door COVID-

19, waardoor we minder op kantoor werkten en daardoor minder gas en elektriciteit gebruikten en 

minder zakelijke kilometers reden. 

 Hoe gaan we nog meer CO2 uitstoot reduceren? 

-  onderzoeken hoe we het aardgasverbruik nog verder kunnen terugdringen. 

-  door ons elektriciteitsverbruik verder te gaan vergroenen door volledig over te gaan op 

duurzaam opgewekte elektriciteit. 

- door verder te gaan met het implementeren van (erkende) energie besparende maatregelen 

(conform de Europese richtlijn voor Energy Efficiency Directive- EED).  

CO2 Footprint RBL en SIS 



-  door het brandstofverbruik van ons wagenpark verder terug te dringen. Bijvoorbeeld, door het 

meer inzetten van elektrische voertuigen en het kiezen van zuinigere voertuigen en equipment. 

BIJDRAGEN AAN CO2 REDUCTIE? 

Wil je zelf ook bijdragen aan CO2 reductie? Dat kan bijvoorbeeld door: 

-  De verwarming/ airco goed te regelen en niet onnodig aan te laten staan. 

-  Het licht en je computer uit te doen als je de werkplek voor langere tijd verlaat. 

-  Energiezuinige verlichting aanschaffen 

-  Apparaten die standby staan uit te schakelen 

-  Je autobanden op de juiste spanning houden. Dit levert 2-5 % brandstofbesparing op. 

-  Afval zoveel mogelijk scheiden zodat recycling mogelijk is 

-  Carpoolen met een collega 

-  Fietsen, ook op het werk, in plaats van de auto 

-  Slimmer plannen van reizen van en naar klanten en vestigingen 

-  Meer TEAMS- meetingen gebruiken en daardoor minder kilometers rijden om vergaderingen bij 

te wonen 

-  Slimme aggregaten en elektrische compressoren gebruiken 

-  Meedenken met de klant over energiebesparing en footprint 

-  Meer gebundelde bestellingen plaatsen (minder transport). 

 

Heb je vragen of heb je zelf ideeën, mail die dan naar eric.kersemakers@stork.com. 
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