Amsterdam, vrijdag 8 januari 2022

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
353 ton CO2
0 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

Maatregelen
Deze reducties gebeuren natuurlijk niet zomaar. Om te zorgen dat de drie onderdelen binnen de
Rutte Groep hun doelstellingen behalen, zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo probeert
Rey Beheer nu alle machines, auto’s en boten op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit of
waterstof over te zetten. Voorbeelden hiervan zijn elektrische pick-ups en sleepboten of twee
nieuwe bestelde trucks op waterstof. Bij Duboton Beheer zijn er een Elektrische overslagkraan en
additionele loopbanden voor transport van granulaten aangeschaft. Ook is Kruisbaken volledig van
het gas af. Infratech Beheer is al CO2-neutraal, dus hier hoeven geen maatregelen meer genomen.
Daarnaast wil Rutte in 2025 al compleet klimaatneutraal gaan.
Meer informatie
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder, de voortgang en de maatregelen is te vinden op de
website van www.ruttegroep.nl. Ook staat er aanvullende informatie over het CO2-beleid.
Nieuwe ideeën over het reduceren van CO2 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

