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De certiﬁcaat houder is de holding REA Beheer B.V. met daaronder de werkmaatschappijen Projectburo B.V. en Grondradar B.V.

Invalshoek B Reductie
Inleiding
Dit document heeft betrekking op invalshoek B; Reductie. In dit document worden de reductiedoelstellingen beschreven voor eind 2022 ten opzichte
van basisjaar 2018. Voor de CO2-Prestatieladder wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot prestatieniveau 3.

CO2-team
Om de ladder op een gestructureerde wijze te organiseren binnen REA Beheer B.V. is een CO2-projectteam samengesteld. Dit projectteam zorgt ervoor
dat de voorgeschreven middelen en stappen, die noodzakelijk zijn bij het certiﬁceren en onderhouden van de ladder, gewaarborgd blijven. Het team
omvat medewerkers van REA Beheer B.V. uit verschillende lagen van de organisatie.
Directie: Ronald Eibrink
Kwaliteit- en Emissiemanager: vacature (CO2-Coördinator)
Bedrijfsleider/ Sr. Projectleider:Ronald van der Ham (CO2-Medewerker)

CO2 Beleid
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REA Beheer B.V. is bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Om onze inspanningen op het gebied van CO2reductie transparant te communiceren voldoet REA Beheer B.V. aan de eisen van de CO2-prestatieladder. REA Beheer B.V. is sinds 2019 gecertiﬁceerd
en voldoet aan de eisen die worden gesteld op niveau 3 van de ladder. Voor de organisatie houdt dit in dat wij inzicht geven in de uitstoot van CO2.
Daarnaast zijn maatregelen omschreven om de hierna geformuleerde reductie doelstelling te halen, alle info is openbaar toegankelijk. REA Beheer B.V.
gaat het gebruik van fossiele brandstoﬀen en de uitstoot van CO2 reduceren door optimalisatie van logistiek en bedrijfsprocessen. Tevens streven we
waar mogelijk naar energiebesparingen en het gebruik van duurzaam opgewekte stroom. Ter optimalisatie streeft REA Beheer B.V. tevens naar het
CO2 bewust vormgeven van projecten in onze projectportefeuille.
Reductie ambitie REA Beheer B.V.: Een vermindering van ca. 10% CO2-uitstoot in 2023 (5 ton) t.o.v. het referentiejaar 2018 (48 ton). De uitstoot wordt
berekend met de conversiefactoren uit het handboek CO2-prestatieladder en is conform het GHG Protocol. Onze CO2-footprint is beschikbaar via onze
website www.pbbv.nl en de website www.duurzameleverancier.nl

Reductiedoelstellingen en maatregelen
De reductiedoelstellingen van REA Beheer B.V. hebben uitsluitend betrekking op de scopes 1 en 2 behorende bij het prestatieniveau 3 van de CO2Prestatieladder. Uitgangspunt bij het vaststellen van de doelstellingen voor 2023 is dat deze realistisch dienen te zijn en zich richten op die aspecten
waarop een grote CO2-reductie te behalen is. Dit resulteert in het aanbrengen van CO2-reducties voor de volgende scopeonderdelen;
Scope 1 Zakelijke autoreizen en energieverbruik t.b.v. kantoorverwarming
Scope 2 Elektriciteit t.b.v. bedrijfsvoering
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal
Scope 1 %
2% 2% 2% 2% 2% 10%
Emissie in ton 38,4 37,63 36,86 36,10 35,33 34,56 4
Scope 2 %
2% 2% 2% 2% 2% 10%
Emissie in ton 9,70 9,51 9,31 9,12 8,92 8,73 0,97
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Het jaar 2018 geldt als referentiejaar. Dit is het tweede jaar waarin REA Beheer B.V. haar CO2 uitstoot inzichtelijk heeft gemaakt.
Transactie speciﬁcatie 2018
2019
2020
Brandstof
Liters
Liters
Liters
Diesel Olie
7.008,52 4.889,70 3504,74
Euroloodvrij
2.701,54 1.700,08 174,50
Premium benzine
55,82
Super loodvrij
218,29 208,51
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Graﬁek nog updaten met gegevens van 2020!
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