DAEL Groep targets voor CO2-emissie
De DAEL Groep heeft onderstaande doelstelling voor 2030 met betrekking tot CO2-emissie opgesteld,
in lijn met het Akkoord van Parijs en de vereisten van Ericsson.

Voor 2030 wil de DAEL Groep de totale CO2-emissie verminderen met 50% t.o.v. 2019
Momenteel is er vooruitgang, er is een reductie van 22% in 2020 ten opzichte van 2019. Met deze
trend zouden we zelfs onder ons gestelde doel voor 2030 kunnen eindigen, zoals te zien is in
onderstaande grafiek1. Belangrijk om te melden zijn de jaren voor 2019 in de grafiek. Deze jaren
zijn niet relevant voor onze doelen, maar zijn toegevoegd om de trendlijn te berekenen. Dit is om
een correct beeld te geven van de huidige trend van de DAEL Groep en een meer betrouwbare
voorspelling te doen van de ontwikkelingen in de toekomst.

Om te helpen bij het behalen van het doel voor 2030 is de DAEL Groep gecertificeerd voor de CO2
Prestatieladder2. Een onderdeel van dit certificaat is het stellen van concrete doelen aan de
emissiereductie. Deze doelen zijn gespecificeerd voor verschillende aspecten die bijdragen aan de
CO2-emissie van de DAEL Groep. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de emissies van de auto’s en
bussen die gebruikt worden voor het uitvoeren van projecten en de elektriciteit die nodig is om op
kantoor te kunnen werken.
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Op basis van huidig marktaandeel en werklast
Voor achtergrondinformatie zie: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl

Voor de CO2 Prestatieladder heeft de DAEL Groep onderstaande subdoelen opgesteld. Deze zullen
helpen om het einddoel van 2030 te halen.
•
•
•
•
•

Voor eind 2024 streeft de DAEL Groep naar 30% minder CO2-emissie per FTE ten opzichte van
2019
Voor eind 2024 streeft de DAEL Groep naar 16% minder CO2-emissie door dieselvoertuigen
ten opzichte van 2019
Voor eind 2024 streeft de DAEL Groep naar 14% minder CO2-uitstoot door benzinevoertuigen
ten opzichte van 2019
Voor eind 2024 streef de DAEL Groep ernaar dat 10% van de benzineauto’s vervangen is door
elektrische auto’s
Voor eind 2024 streef de DAEL Groep ernaar dat 100% van de afgenomen elektriciteit
verkregen wordt uit duurzame bronnen

