Amsterdam, vrijdag 8 januari 2021

Beste collega’s
Ook dit jaar is de Rutte Groep bezig met het certificeren voor de CO2-Prestatieladder als CO2bewuste organisatie. Wij zijn hiervoor al vier jaar op het hoogste niveau gecertificeerd. Hier is
daarom de CO2-uitstoot van de eerste helft van 2020.
De uitstoot per bedrijfsonderdeel
De uitstoot brengen we weer in kaart in drie onderdelen, scope 1, de directe emissies door
bijvoorbeeld het verbranden van diesel, scope 2, de indirecte emissies door bijvoorbeeld het
verbruik van elektriciteit, en scope 3, de emissies door de inkoop van materialen en dergelijke.
Hieronder is de uitstoot over het basisjaar 2018 opgenomen:
Bedrijfsonderdeel
Rey Beheer BV
Duboton Beheer BV
Infratech BV

Scope 1 uitstoot
11158 ton CO2
341 ton CO2
0 ton CO2

Scope 2 uitstoot
0 ton CO2
0 ton CO2
0 ton CO2

Scope 3 uitstoot
6339 ton CO2
9163 ton CO2
1054 ton CO2

Tabel 1. CO2-uitstoot per bedrijfsonderdeel in beginjaar 2018

Reductiedoelstellingen per bedrijfsonderdeel
In onderstaande tabel zijn de reductiedoelstellingen per scope per bedrijfsonderdeel opgenomen.
Voor ieder bedrijfsonderdeel hebben we een aparte methode opgenomen waarmee we de
voortgang bepalen, deze is terug te vinden op de website van de Rutte Groep.
Scope
Scope 1
Scope 2
Scope 3

Rey Beheer BV
25% reductie binnen 5 jaar
CO2 neutraal
5% reductie binnen 5 jaar

Duboton BV
25% reductie binnen 5 jaar
CO2 neutraal
15% reductie binnen 5 jaar

Infratech BV
CO2 neutraal
CO2 neutraal
25% reductie binnen 5 jaar

Tabel 2. doelstellingen per bedrijfsonderdeel

Voortgang van de reductiedoelstellingen
Omdat de KPI’s van 2020 nog niet binnen zijn, is het nog niet mogelijk om concreet de voortgang van
de reductiedoelstellingen te berekenen. Wel is er al te zeggen dat we verwachten dat de
reductiedoelstellingen voor 2020 behaald zullen worden. In de onderstaande tabel is de uitstoot van
de verschillende bedrijfsonderdelen van het eerste halfjaar van 2020 te zien.
Bedrijfsonderdeel
Rey Beheer BV
Duboton Beheer BV
Infratech BV

Scope 1 uitstoot
437 ton CO2
264 ton CO2
0 ton CO2

Scope 2 uitstoot
0 ton CO2
0 ton CO2
0 ton CO2

Tabel 3. CO2-uitstoot per bedrijfsonderdeel in eerste halfjaar 2020

