Amsterdam, vrijdag 4 juni 2021

Geachte heer/mevrouw,
Net als voorgaande jaren is de Rutte Groep weer hard bezig geweest met het bereiken van onze
klimaatdoelen. Dit doen we door ons te certificeren voor de CO 2-Prestatieladder als CO2-bewuste
organisatie. Hier laten we daarom onze vooruitgang in het jaar 2020 zien.
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 zijn
de reducties van de CO2-uitstoot van 2020 vergeleken met het basisjaar 2018 weergegeven:
Bedrijfsonderdeel
Rey Beheer BV
Duboton Beheer BV
Infratech BV

Reductie scope 1
33%
35%
0%

Reductie scope 2
0%
0%
0%

Reductie scope 3
56%
74%
13%

Tabel 1. CO2-reducties van 2020 vergeleken met 2018

Scope 2 is al CO2-neutraal, waardoor de reductie hier 0 is. Dit geld ook voor scope 1 bij Infratech
Beheer.
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.
Bedrijfsonderdeel
Rey Beheer
Duboton Beheer
Infratech Beheer

Scope 1

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

Tabel 2. doelstellingen per bedrijfsonderdeel

Scope 2

CO2 neutraal
CO2 neutraal
CO2 neutraal

Scope 3

5% reductie binnen 5 jaar
15% reductie binnen 5 jaar
25% reductie binnen 5 jaar

Zoals te zien is lopen we bij elk onderdeel heel goed voor op onze eigen doelstellingen. Dit is
natuurlijk niet zomaar gebeurd. Hiervoor zijn er veel maatregelen ingevoerd. Zo proberen we bij Rey,
Duboton en Infratech Beheer BV zo veel mogelijk auto’s, boten en machines op elektriciteit te laten
rijden. Voorbeelden hiervan zijn dit jaar een elektrische duw- en sleepboot, een heftruck op
elektriciteit en twee trucks op waterstof. Ook zijn we zelfs van het gas af op Kruisbaken.
Meer informatie
Op onze website is meer informatie te vinden over de CO2-Prestatieladder, de voortgang en de
maatregelen. Ook staat er aanvullende informatie over het CO 2 beleid.
Nieuwe ideeën over het reduceren van CO 2 zijn altijd welkom!
Mocht je met een idee lopen, dan horen wij dit uiteraard graag, schroom niet langs te komen zodat
we samen kunnen kijken wat we met jouw idee kunnen doen!
Met vriendelijke groet,
Guus van Wingerden

