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1.

Inleiding

1.1. Over dit rapport
Deze rapportage bevat de CO2 emissie inventaris (footprint) van Western Airconditioning B.V. (Western)
over het jaar 2017. De CO2 footprint geeft een beeld van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen
veroorzaakt door alle activiteiten van Western airconditioning B.V. Dit betreft ook het gunningsproject RVB
‘Inspectie en / of onderhoud aan koelinstallaties van Defensie, regio Noord’ welke ook onder deze CO2
footprint rapportage valt. Dit RVB project is een reguliere activiteit binnen de gehele activiteiten van
Western airconditioning B.V.
De aanleiding voor het opstellen van dit rapport is het monitoren van de vorderingen t.a.v. de opgestelde
CO2 reductiedoelstellingen van ons bedrijf.
Deze rapportage is opgesteld conform de eisen van ISO 14064-1. Tabel 1 vormt de leeswijzer van deze
rapportage op basis van de ISO 14064-1.
Normonderdeel

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Beschrijving van de rapporterende organisatie
Verantwoordelijke persoon
Verslagperiode
Documentatie van de organisatiegrenzen
Op basis van de inschrijving KvK en het cumulatieve
inkoopoverzicht worden de organisatiegrenzen vastgesteld.
Directe emissies, in tonnen CO2e
Beschrijving CO2 emissies van verbranding van biomassa
(4.2.2);
Reducties of verwijdering GHG removals, in tonnen CO2e
(4.2.2), indien van toepassing;
Uitsluitingen GHG bronnen
Indirecte emissie
Basisjaar en referentiejaar
Wijzigingen in basisjaar of overige historische data
Kwantificeringsmethoden en toelichting op de keuze
toelichting van veranderingen van kwantificeringsmethoden
welke voorafgaand gebruikt zijn (4.3.3);
referentie/documentatie
emissiefactoren
en
verwijderingsfactoren (4.3.5);
beschrijving van invloed van onzekerheden met betrekking tot
de nauwkeurigheid van de emissie- en verwijderingsdata (5.4);
beschrijving van de onzekerheden en de impact daarvan
Verklaring van overeenstemming met ISO 14064-1;
statement met betrekking tot de verificatie van de emissieinventaris, inclusief vermelding van de mate van zekerheid.
halfjaarlijkse controle via www.co2emissiefactoren.nl dat de
GWP waarden zoals gebruikt in dit rapport conform de laatste
IPCC rapportage is.

Invulling/referentie
naar rapportage
1.2
1.2
1.1
2.1.2
2.1.2
3.3.1
Nvt
Nvt
2.1.1
3.3.2
3.1
Nvt
3.5
Nvt
Nvt
3.6
3.6
1.1
2.1.3
Gecontroleerd op 28-02-2020
op de website

Tabel 1: kruistabel ISO 14064-1
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1.2 Over Western
Western Airconditioning B.V. uit Hoevelaken is al vanaf 1988 actief op de Nederlandse markt als
leverancier van airconditioners, koelmachines, warmtepompen en luchtbehandelingsapparatuur. Wij
bieden een compleet leveringsprogramma voor de meest uiteenlopende toepassingen: woonhuizen,
kleine bedrijfsruimten, winkels, server- en computerruimten, kantoren en stadions.

2.

Opzet CO2 footprint

2.1 Afbakening CO2 footprint
2.1.1 Scopes van de CO2 footprint
De CO2 footprint analyse brengt de verschillende bronnen van de uitstoot van broeikasgassen in kaart.
Daarbij worden de verschillende vormen van uitstoot omgerekend naar CO2 equivalenten. De methode
van de CO2-Prestatieladder maakt onderscheid tussen directe en indirecte emissies en emissies door
derden. Dit onderscheid vertaalt zich in drie scopes:
Scope 1: Directe emissies
Bijvoorbeeld: aardgasverbruik of brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto’s en lekverliezen van
koelinstallaties. Bij Western betreft dit het aardgasverbruik en brandstofverbruik van lease- en
bedrijfsauto’s. De koelmiddelen niet meegenomen in de CO2 emissie inventaris vanwege het niet hebben
van lekverliezen.
Scope 2: Indirecte emissies
Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik en zakelijk gebruik privé auto door werknemers. Bij Western betreft dit
het elektriciteitsverbruik. Er is geen zakelijk gebruik privé auto door werknemers.
Scope 3: Emissie door derden
Bijvoorbeeld: woon werkverkeer, emissie door afval en emissie door uitbesteed werk. Deze scope wordt
vooralsnog buitenbeschouwing gelaten. Western is bezig deze stroom te analyseren. Het betreft hier
emissies door woon werkverkeer, emissie door afval en emissie door uitbesteed werk.

Figuur 1: Scopediagram CO2-Prestatieladder
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2.1.2 Organisatorische grenzen
De CO2 footprint van 2017 heeft betrekking op alle activiteiten van Western Airconditioning B.V. In
onderstaande afbeelding is de eigendomsstructuur van Western Airconditioning B.V. weergegeven. Bij het
bepalen van de organisatorische grens is de ‘operationele controle’ analyse gebruikt. Er is een
inkoopanalyse gedaan om te bepalen of er zich concernrelaties onder de A-aanbieders bevinden. Uit deze
analyse is gebleken dat dit niet het geval is.

Figuur 2: Eigendomsstructuur Western Airconditioning B.V.
Dat wil zeggen alle werkzaamheden die Western verricht, zoals ook ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder de naam Western, en de daarbij behorende CO2-uitstoot zal als input worden gebruikt
voor het berekenen van de CO2-footprint. Onderstaand volgt verdere toelichting op deze boundary
volgens de aandelen methode (equity share approach).
• Western is geen onderdeel van een joint venture;
• Western heeft geen samenwerking met andere bedrijven waarvan zij ook aandelen bezit;
• Western heeft geen franchise activiteiten;
• Western is geen A-leverancier van een ander bedrijf binnen hetzelfde concern / holding
• Western heeft geen A-leveranciers die tevens concern-aanbieders zijn.

2.1.3 Verificatieverklaring
De CO2 footprint rapportage over 2017 wordt niet voorzien van een verificatieverklaring.
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3. CO2 Footprint
3.1 CO2 footprint toelichting
Deze CO2 footprint is opgesteld over het kalenderjaar 2017. Western heeft in 2016-2017 voor het eerst
een CO2 footprint opgesteld. Het jaar 2016 is daarmee het basisjaar en het referentiejaar. Voor de
berekening van de CO2
footprint is gebruik gemaakt van de CO2
emissiefactoren van
www.co2emissiefactoren.nl.

3.2 CO2 footprint
Binnen deze organisatorische grens zijn in 2016 en 2017 de volgende energiestromen geïdentificeerd:
• Gasverbruik in kantoren met bedrijfshal voor verwarming,
• Elektriciteitsverbruik ten behoeve van het bedrijfshal/kantoren.
• Brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto’s;
Western maakt gebruik van 1 kantoorpand en aangrenzend magazijn voor haar activiteiten.
Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de
bijbehorende CO2 emissies.
Onderdeel

Scope
1
1

Emissie 2016
in ton CO2
32,91
175,16

Emissie 2017 Verschil 2016in ton CO2
2017 %
44,73
+ 36%
164,67
- 6%

Aardgasgebruik
Leaseen
bedrijfswagens
Elektriciteit
Elektriciteit
voertuigen
Totaal

2
2

35,17
0

28,5
0

243,25

237,91

-

19%

-

2%

0

Tabel 2: CO2 emissies Western 2016-2017 (tabel aangepast ivm aangepaste berekening van de emissie
van elektra)
De totale CO2 uitstoot van Western is in 2017 praktisch gelijk.

Scope 3; CO2-emissie
Scope 2 ; 23,3; 9%
28,5; 11%

Scope 1;
209,4; 80%
Figuur 3: Verhouding CO2 emissies Western 2017
In tabel 2 is te zien dat Western over 2016 en 2017 een constante CO2 emissie heeft. Het gasgebruik is
wel gestegen. Hierdoor is in 2018 actie genomen om de stooklijn te optimaliseren.
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3.2.1 Inventarisatie elektriciteitsgebruik
Bij Western wordt gebruik gemaakt van groene stroom. De groene stroom is niet 100% afkomstig uit
Nederland. Echter de emissie afkomstig van het elektraverbruik is erg klein. Onderstaande tabel laat zien
dat het stroomgebruik een klein aandeel heeft.
Jaar

Verbruik

CO2 factor
CO2 uitstoot
(g CO2/kWh)
[ton]
Elektra 100% groen NL
2017
67.397 kWh
0,075
5,05
Elektra 100% groen niet NL 2017
36.131 kWh
0,649
23,45
Tabel 4: Elektriciteitsverbruik (tabel aangepast ivm aangepaste berekening van de emissie van elektra)
3.2.2 Inventarisatie gasverbruik gebouwen
Het gas wordt voornamelijk gebruikt door de CV ketel en de gasheaters. De gasheaters worden alleen
aan gezet om het magazijn vorstvrij te houden.
Jaar

Verbruik

gasgebruik
2017
Tabel 7: Verbruik gegevens gas

23.667 nm3

CO2 factor
(g CO2/kWh)
1.890

CO2 uitstoot
[ton]
44,73

3.2.3 Inventarisatie brandstofverbruik bedrijfs- en leasewagens
Jaar

Verbruik liter

Benzine bussen en 2017
3.177
auto
Diesel bussen en auto 2017
48.228
Tabel 8: Brandstofverbruik lease- en bedrijfswagens

CO2 factor
(g CO2/l)
2.800

CO2 uitstoot
[ton]
8,9

3.230

155,8

Het benzine- en dieselverbruik binnen Western wordt veroorzaakt door servicebussen die worden ingezet
voor service buitendienst activiteiten van Western en door de diverse personenauto’s ten behoeve van
buitendienst verkoop en management.

3.3 Analyse van de CO2 footprint
De totale CO2 uitstoot Western in 2017 bedraagt 237,91 ton CO2 equivalenten voor scope 1 en scope
2. In vergelijking met het referentiejaar 2016 is de uitstoot nagenoeg het zelfde gebleven.
3.3.1 Scope 1: directe CO2-emissie
De directe CO2-emissie betreft 209,4 ton CO2. Deze bestaat uit het aardgasverbruik en brandstofverbruik
door bedrijfswagens. Aardgas wordt gebruikt voor verwarming van het pand. De bedrijfswagens worden
ingezet voor zowel het leveren van de producten van Western als voor ‘algemene’ verkoopactiviteiten.
Ten opzichte van het referentie jaar is de uitstoot stabiel gebleven.

Figuur 4: Scope 1 emissies Western
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3.3.2 Scope 2: indirecte CO2-emissie
De indirecte CO2 emissie betreft binnen Western 28,5 ton CO2. Deze bestaat louter uit het
elektriciteitsverbruik. Het grootste deel van het verbruik wordt veroorzaakt door de luchtbehandelingskast
en de ventilatoren.

3.4 Voortgang reductie CO2 footprint Western
Zoals in paragraaf 3.2 is toegelicht, is de absolute CO2 uitstoot van Western in 2017 nagenoeg gelijk
gebleven ten opzichte van 2016. In onderstaande tabel is uiteengezet wat dit betekent voor de opgestelde
prestatie-indicatoren uit het CO2 beleid en actieplan.
Indicator
2016
Electra tov vorig jaar kWh 93743
Gas tov vorig jaar m3
17415
Tabel 9: Prestatie indicatoren

2017
103528
23667

Reductie %
+9,3%
+ 36%

Doel 2019 %
- 2,7%
- 3%

3.5 Kwantificeringsmethode
In onderstaande tabel is aangegeven hoe van de verschillende bronnen de CO2 uitstoot gekwantificeerd
is. Voor de conversiefactoren is gebruik gemaakt van het overzicht op www.co2emissiefactoren.nl
Aardgasverbruik

jaarafrekening leverancier

Elektriciteitsverbruik

jaarafrekening leverancier
maandelijkse factuur leverancier
Afrekening laadpalen EV-box

Brandstof
lease
bedrijfswagens

en

Brandstofspecificatie
(Broekhuis)

leasebedrijf

Hoeveelheid
gasverbruik
(m³)
omgerekend naar CO2
equivalenten;
jaar factuur
Hoeveelheid
elektriciteitsverbruik
(kWh) omgerekend naar CO2
equivalenten.
maandelijks handmatig bijhouden
van de factuur meterstanden.
Hoeveelheid
brandstof
(liter)
omgerekend naar CO2
equivalenten.

Tabel 10 Kwantificeringsmethoden

3.6 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2
Uit de CO2 footprint blijkt dat het overgrote deel van de CO2 emissie van Western toe te wijzen is aan
het gasgebruik en het brandstofverbruik van lease- en bedrijfswagens. Het is daarom van belang om deze
meetdata nauwkeurig vast te leggen.
Elektriciteit en gas
Voor het opstellen van de footprint is deels gebruik gemaakt van de gegevens van de jaarafrekening van
de energieleverancier. Het is niet waarschijnlijk dat er een significante onnauwkeurigheid of afwijking zit
in de gebruikte gegevens. Tevens wordt gebruik gemaakt voor de overzichten van de leverancier van de
laadpaal. Bij de berekening van de CO2-uitstoot is er sprake van een zeer kleine onzekerheid gerelateerd
aan de aard van de stroom waarmee de voertuigen worden opgeladen. De stroom op het bedrijf zelf is
groen, maar wanneer er elders wordt opgeladen kan het zowel groen als grijs zijn. Hier is geen zicht op..
Gezien het zeer geringe aandeel van de elektrische voertuigen in het totale elektriciteitsverbruik heeft
deze onzekerheid geen significante invloed op de CO2-uitstoot.
Brandstofverbruik bedrijfswagens
Ook het brandstofverbruik van de lease- en bedrijfswagens is in kaart gebracht op basis van de werkelijke
liters getankte brandstof. Deze gegevens zijn afkomstig van het leasebedrijf of de leverancier die dit
bijhoud. Het is niet waarschijnlijk dat er een significante onnauwkeurigheid of afwijking zit in de gebruikte
gegevens. De verhouding tussen brandstofverbruik voor de bussen en kilometers is berekend op basis
van de administratie van de leverancier.
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Bijlage: Update actieplan en footprint rapportage 2018
Tijdens het compleet maken van de cijfers 2018 hebben wij een aangepaste berekening gemaakt voor de
indirecte emissie (scope 2). In het document CO2 footprint rapportage hebben we tabel 2, tabel 4 en
bijbehorend figuur aangepast naar de juiste gegevens. De correctie heeft geen invloed op het gevoerde
beleid en actieplan.
In deze update wordt de footprint uitgebreid met de cijfers uit 2018.

3.2 CO2 footprint
Binnen deze organisatorische grens zijn in 2016 en 2017 de volgende energiestromen geïdentificeerd en
uitgebreid met het jaar 2018:
• Gasverbruik in kantoren met bedrijfshal voor verwarming,
• Elektriciteitsverbruik ten behoeve van het bedrijfshal/kantoren.
• Brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto’s;
Western maakt gebruik van 1 kantoorpand en aangrenzend magazijn voor haar activiteiten. Onderstaande
tabel en grafiek geven een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO2
emissies.
Onderdeel

Scope
1
1

Emissie 2016
in ton CO2
32,91
175,16

Emissie 2017
in ton CO2
44,73
164,67

Emissie 2018
In ton CO2
34,4
164,64

Aardgasgebruik
Leaseen
bedrijfswagens
Elektriciteit
Elektriciteit
voertuigen
Totaal

2
2

35,17
0

28,5
0

0
0

243,25

237,91

199,04

Verschil 20162018 %
+ 4,5 %
- 6%
-

100%

-

18,1%

0

Tabel 2: CO2 emissies Western 2016-2017-2018
De totale CO2 uitstoot van Western is in 2018 een stuk lager dan in 2016.

Figuur 3: Verhouding CO2 emissies Western 2018

In tabel 2 is te zien dat Western in 2018 een lagere CO2 emissie heeft ten opzichte van 2016 en 2017.
Deze komt voort uit het volledig overgaan naar groene stroom. Het gasgebruik was in 2017 wel gestegen.
Hierdoor is in 2018 actie genomen om de stooklijn te optimaliseren en de gasheaters in het magazijn uit
te schakelen. Ook dit resultaat is terug te zien in 2018 en is terug op hetzelfde niveau als basisjaar 2016.
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3.2.1 Inventarisatie elektriciteitsgebruik
Bij Western wordt gebruik gemaakt van groene stroom. De groene stroom was niet 100% afkomstig uit
Nederland. Echter de emissie afkomstig van het elektraverbruik is erg klein. Onderstaande tabel laat zien
dat het stroomgebruik een klein aandeel heeft.
Jaar

Verbruik

CO2 factor
CO2 uitstoot
(g CO2/kWh)
[ton]
Elektra 100% groen NL
2017
67.397 kWh
0,075
5,05
Elektra 100% groen niet NL 2017
36.131 kWh
0,649
23,45
Tabel 4: Elektriciteitsverbruik (tabel aangepast ivm aangepaste berekening van de emissie van elektra)
In 2018 is Western volledig overgegaan naar 100% groene stroom uit NL. Hierdoor ziet tabel er voor 2018
als volgt uit:

Elektra 100% groen NL

Jaar

Verbruik

2018

98.245 kWh

CO2 factor
(g CO2/kWh)
0

CO2 uitstoot
[ton]
0

Tabel 4: Elektriciteitsverbruik
3.2.2 Inventarisatie gasverbruik gebouwen
Het gas wordt voornamelijk gebruikt door de CV ketel en de gasheaters. De gasheaters worden nu alleen
nog aan gezet om het magazijn vorstvrij te houden. In 2018 gestart met stooklijn optimalisatie welke zorgt
voor een fors gedaald verbruik ten opzichte van 2017 .
Jaar
Gasgebruik
2017
Gasgebruik
2018
Tabel 7: Verbruik gegevens gas

Verbruik
23.667 nm3
18.199 nm3

CO2 factor
(g CO2/kWh)
1.890
1.890

CO2 uitstoot
[ton]
44,73
34,40

3.2.3 Inventarisatie brandstofverbruik bedrijfs- en leasewagens
Jaar

Verbruik liter

Benzine bussen en 2017
3.177
auto
Diesel bussen en auto 2017
48.228
Benzine bussen en 2018
9.970
auto
Diesel bussen en auto 2018
42.485
Tabel 8: Brandstofverbruik lease- en bedrijfswagens

CO2 factor
(g CO2/l)
2.800

CO2 uitstoot
[ton]
8,9

3.230
2.800

155,8
27,4

3.230

137,23

Het benzine- en dieselverbruik binnen Western wordt veroorzaakt door servicebussen die worden ingezet
voor service buitendienst activiteiten van Western en door de diverse personenauto’s ten behoeve van
buitendienst verkoop en management. In 2018 is door voornamelijk kleine personele wijziging en wijziging
in het wagenpark een verschuiving te zien in het brandstofverbruik tussen benzine en diesel. Deze
wijzigingen hebben echter geen verschil gegeven in de CO2 emissie.

3.3 Analyse van de CO2 footprint 2018
De totale CO2 uitstoot Western in 2018 bedraagt 199,04 ton CO2 equivalenten voor scope 1 en scope
2. In vergelijking met het referentiejaar 2016 is de uitstoot met 18% gedaald.
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3.3.1 Scope 1: directe CO2-emissie
De directe CO2-emissie betreft 199,04 ton CO2. Deze bestaat uit het aardgasverbruik en
brandstofverbruik door bedrijfswagens. Aardgas wordt gebruikt voor verwarming van het pand. De
bedrijfswagens worden ingezet voor zowel het leveren van de producten van Western als voor ‘algemene’
verkoopactiviteiten. Ten opzichte van het referentie jaar is de uitstoot stabiel gebleven.

Figuur 4: Scope 1 emissies Western 2018
3.3.2 Scope 2: indirecte CO2-emissie
De indirecte CO2
emissie betreft binnen Western 0 ton CO2. Deze bestaat louter uit het
elektriciteitsverbruik. Het grootste deel van het verbruik wordt veroorzaakt door de luchtbehandelingskast
en de ventilatoren. Vanaf begin 2018 is Western volledig overgegaan op groene stroom uit NL.

3.4 Voortgang reductie CO2 footprint Western
Zoals in paragraaf 3.2 is toegelicht, is de absolute CO2 uitstoot van Western in 2018 gedaald ten opzichte
van 2017. In onderstaande tabel is uiteengezet wat dit betekent voor de opgestelde prestatie-indicatoren
uit het CO2 beleid en actieplan.
Indicator
2016
Electra tov vorig jaar kWh 93.743
Gas tov vorig jaar m3
17.415
Tabel 9: Prestatie indicatoren
Conclusie voor 2018.

2017
103.528
23.667

2018
98.245
18.199

Reductie %
- 5,1%
-23,1%

Doel 2019 %
- 2,7%
- 3%

We kunnen stellen dat we in de loop van 2018 goede stappen hebben gemaakt om de kwalitatieve doelen taakstellingen, zoals omschreven in ons CO2 beleid en actieplan te verwezenlijken.
In 2018 hebben wij reeds de kwalitatieve doelstelling reductie scope 2 gehaald, te weten 28,5 ton CO2
emissie reductie t.o.v. 2016. Dit is 10,9% op de totale uitstoot.
Met betrekking tot scope 1 hebben we in 2018 een mooie daling gerealiseerd aangaande het gasverbruik
ten opzichte van 2017. Met de lopende maatregelen, uit ons CO2 beleid en actieplan hopen wij in 2019
ook deze gestelde doelen te bereiken.
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Bijlage: Update actieplan en footprint rapportage 2019
In deze update wordt de footprint uitgebreid met de cijfers uit 2019.

3.2 CO2 footprint
Binnen deze organisatorische grens zijn in 2016 en 2017 de volgende energiestromen geïdentificeerd en
uitgebreid met het jaar 2019:
• Gasverbruik in kantoren met bedrijfshal voor verwarming,
• Elektriciteitsverbruik ten behoeve van het bedrijfshal/kantoren.
• Brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto’s;
Western maakt gebruik van 1 kantoorpand en aangrenzend magazijn voor haar activiteiten. Onderstaande
tabel en grafiek geven een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO2
emissies.
Onderdeel

Scope

Aardgasgebruik 1
Leaseen 1
bedrijfswagens
Elektriciteit
2
Totaal

Emissie 2016
in ton CO2
32,91
175,16

Emissie 2018
in ton CO2
34,40
164,64

Emissie 2019
In ton CO2
20,90
166,05

35,17
243,25

0
199,04

0
186,95

Verschil 20162019 %
-36,4%
- 5,2%
-

100%
23,1%

Tabel 2: CO2 emissies Western 2016-2017-2018

De totale CO2 uitstoot van Western is in 2019 aanmerkelijk lager dan in 2016.

Figuur 3: Verhouding CO2 emissies Western 2019
In tabel 2 is te zien dat Western in 2019 een lagere CO2 emissie heeft ten opzichte van 2016 en 2018.
Het uitzetten van de gasheaters in het magazijn en het aanpassen van de stooklijn van de CV ketel hebben
geresulteerd in een aanmerkelijke reductie van het gasverbruik en dus CO2 uitstoot. In 2019 hebben we
het elektrische externe verbruik van onze hybride vloot opgenomen in het overzicht wegens de onbekende
variant van het soort stroom (groen en of grijs).
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3.2.1 Inventarisatie elektriciteitsgebruik
In 2018 is Western volledig overgegaan naar 100% groene stroom uit NL. Hierdoor ziet tabel er voor 2019
als volgt uit:

Elektra 100% groen NL
Elektra 100% groen NL
Tabel 4: Elektriciteitsverbruik

Jaar

Verbruik

2018
2019

98.245 kWh
89.212 kWh

CO2 factor
(g CO2/kWh)
0
0

CO2 uitstoot
[ton]
0
0

3.2.2 Inventarisatie gasverbruik gebouwen
Het gas wordt voornamelijk gebruikt door de CV ketel en de gasheaters. De gasheaters worden nu alleen
nog aan gezet om het magazijn vorstvrij te houden. In 2019 is deze situatie gecontinueerd met de gestarte
maatregelen in 2018
Jaar
Gasgebruik
2018
Gasgebruik
2019
Tabel 7: Verbruik gegevens gas

Verbruik
18.199 nm3
11.056 nm3

CO2 factor
(g CO2/kWh)
1.890
1.890

CO2 uitstoot
[ton]
34,40
20,90

3.2.3 Inventarisatie brandstofverbruik bedrijfs- en leasewagens
Jaar

Verbruik liter

Benzine bussen en 2018
9.970
auto
Diesel bussen en auto 2018
42.485
Benzine bussen en 2019
13.967
auto
Diesel bussen en auto 2019
39.215
Tabel 8: Brandstofverbruik lease- en bedrijfswagens

CO2 factor
(g CO2/l)
2.800

CO2 uitstoot
[ton]
27,4

3.230
2.800

137,23
39,11

3.230

126,66

Het benzine- en dieselverbruik binnen Western wordt veroorzaakt door servicebussen die worden ingezet
voor service buitendienst activiteiten van Western en door de diverse personenauto’s ten behoeve van
buitendienst verkoop en management. In 2019 is door voornamelijk kleine personele wijziging en wijziging
in het wagenpark een verschuiving te zien in het brandstofverbruik van diesel naar benzine. Deze
wijzigingen geven marginaal verschil in de CO2 emissie.

3.3 Analyse van de CO2 footprint 2019
De totale CO2 uitstoot Western in 2019 bedraagt 186,95 ton CO2 equivalenten voor scope 1 en scope
2. In vergelijking met het referentiejaar 2016 is de uitstoot met 23,1% gedaald.
3.3.1 Scope 1: directe CO2-emissie
De directe CO2-emissie betreft 186,95 ton CO2. Deze bestaat uit het aardgasverbruik en
brandstofverbruik door bedrijfswagens.
Aardgas wordt gebruikt voor verwarming van het pand. De bedrijfswagens worden ingezet voor zowel het
leveren van de producten van Western als voor ‘algemene’ verkoopactiviteiten. Ten opzichte van het
referentie jaar is de uitstoot stabiel gebleven.
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Figuur 4: Scope 1 emissies Western 2019
3.3.2 Scope 2: indirecte CO2-emissie
De indirecte CO2
emissie betreft binnen Western 0 ton CO2. Deze bestaat louter uit het
elektriciteitsverbruik. Het grootste deel van het verbruik wordt veroorzaakt door de luchtbehandelingskast
en de ventilatoren. Vanaf begin 2018 is Western volledig overgegaan op groene stroom uit NL. In 2019 is
deze situatie ongewijzigd.

3.4 Voortgang reductie CO2 footprint Western
Zoals in paragraaf 3.2 is toegelicht, is de absolute CO2 uitstoot van Western in 2019 gedaald ten opzichte
van 2018. In onderstaande tabel is uiteengezet wat dit betekent voor de opgestelde prestatie-indicatoren
uit het CO2 beleid en actieplan.
Indicator
2016
Electra tov vorig jaar ton 35,17
CO2
Gas tov vorig jaar ton 32,91
CO2

2018
0

2019
0

Reductie %
0%

Doel 2020
0%

34,40

20,90

-39,2%

- 1%

Tabel 9: Prestatie indicatoren
Conclusie voor 2019.
We kunnen stellen dat we in de loop van 2019 goede stappen hebben gemaakt om de kwalitatieve doelen taakstellingen, zoals omschreven in ons CO2 beleid en actieplan te verwezenlijken. In 2019 hebben
wij de kwalitatieve doelstelling reductie scope 2 gehaald, te weten 56,3 ton CO2 emissie reductie t.o.v.
2016. Dit is 23,1% op de totale uitstoot.
Met betrekking tot scope 1 hebben we in 2019 een forse daling gerealiseerd aangaande het gasverbruik
ten opzichte van 2018. Met de lopende maatregelen, uit ons CO2 beleid en actieplan hopen wij in 2020
ook deze gestelde doelen te bereiken.
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Bijlage: Update actieplan en footprint rapportage 2020
In deze update wordt een voorlopige evaluatie gedaan van 2020.

3.2 CO2 footprint
Wordt eind 2020 up to date gemaakt.
3.2.1 Inventarisatie (voorlopige) elektriciteitsgebruik
In 2020 is één volledig elektrische auto aangeschaft. Inmiddels zijn wij gestart met het gefaseerd
vervangen van de huidige TL verlichting met LED verlichting. Dit zal gevolgen hebben voor het jaarlijks
elektriciteitsverbruik
3.2.2 Inventarisatie (voorlopige) gasverbruik gebouwen
Wordt eind 2020 up to date gemaakt.
3.2.3 Inventarisatie (voorlopige) brandstofverbruik bedrijfs- en leasewagens
In 2020 zal het brandstof verbruik wijzigen. Dit wegens de aanschaf van een 100% elektrische auto en
uitbreiding van de groep service engineers met 1 nieuwe service bus. Het gevolg zal zijn dat het
dieselverbruik toe zal nemen en het benzine verbruik af zal nemen.

3.3 Analyse van de CO2 footprint 2020
Wordt eind 2020 up to date gemaakt.

3.4 Voortgang reductie CO2 footprint Western
Wordt eind 2020 up to date gemaakt.

Voorlopige conclusie voor 2020.
Met bovenstaande maatregelen hopen wij dat we eind 2020 de gestelde doelen zullen bereiken.
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