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Doelstellingen CO2-reductie IDDS 2014 - 2030 

 
Het niveau waarop IDDS opereert inzake CO2-
reductie en een CO2-bewuste bedrijfsvoering 
voldoet aan de eisen die de SKAO en CO2-
prestatieladder stellen aan niveau 3. Hierbij is het 
van belang om een voortdurende verbetering van 
ons emissiereductiebeleid en een groeiende 
bewustwording van de medewerkers op de te 
reduceren emissies van ons activiteiten te 
realiseren. 
 
 
IDDS voldoet aan de eisen van handboek 3.1. Vanuit de eisen van niveau 3 op de CO2-
prestatieladder is scope 1, 2 & business travel van toepassing binnen onze organisatie. De overige 
onderdelen van de scope 3 zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
De doelstellingen zijn goedgekeurd door de directie.  
 
Het onderhavige document is het vigerende document en hiermee zijn alle eerdere versies van dit 
document vervallen.  
 

Reductiedoelstellingen IDDS tot en met 2030 

Voorafgaand aan het opstellen van de reductiedoelstellingen is de CO2-footprint opgesteld voor scope 
1 en 2 volgens de eisen zoals gesteld in ISO14064, ISO 50001 paragraaf 4.4.3 en het GHG protocol.  
 
Aan de hand van de verkregen resultaten zijn de doelstellingen voor de periode van 2014 tot 2030 
opgesteld.  
 
Om de doelstellingen te bereiken zijn de doelstellingen verdeeld in twee periode: 

- 2014 tot en met 2020 
- 2021 tot en met 2030 

 

Doelstellingen 
2014 – 2020 
 

Scope 1 IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 1% minder CO2 uitstoten in 
absolute getallen. 

Scope 2 IDDS wil in 2029 ten opzichte van 2014 70& minder CO2 uitstoten 
in absolute getallen.  

Doelstelling 2020 Scope 1 IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 25% minder CO2 uitstoten 
obv FTE. 

Scope 2 IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 70% minder CO2 uitstoten 
obv FTE 

Doelstellingen 
2021 - 2030 
 

Scope 1 IDDS wil in 2030 ten opzichte van 2014 35% minder CO2 uitstoten 
obv FTE 

IDDS wil in absolute getallen in 2030 ten opzichte van 2014 5% 
minder CO2 uitstoten 

Scope 2 & 
Business 
travel 

IDDS wil in 2030 ten opzichte van 2014 95% minder CO2 uitstoten 
obv FTE. 
 

IDDS wil in absolute getallen in 2030 90% minder CO2 uitstoten.  
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Uitleg doelstellingen: 
In de periode van 2014 tot 2019 zijn de doelstellingen gebaseerd op de absolute getallen van de 
besparing in tonnage. Om een beeld te krijgen van de gerealiseerde besparingen in onze groeiende 
organisatie is de footprint eveneens bepaald ten aanzien van de footprint per FTE. Hiermee is een 
betere vergelijking van onze prestaties. Gezien dit een andere wijze van berekenen betreft, zijn 
hiermee eveneens de doelstellingen aangepast om voldoende ambitieus te blijven.  
 
Hierbij opgemerkt dat bij de versie 3.1 van de CO2 prestatieladder business travel is verplaatst van 
scope 2 naar scope 3. De doelstellingen ten aanzien van business travel mogen nog worden 
opgenomen in scope 2 & business travel. Hiermee zijn de doelstellingen vanaf 2021 voor IDDS 
hieraan aangepast.  
 

Jaar Scope 1  
tov FTE 

Scope 2 
tov FTE 

Scope 3 (alleen 
business travel) tov FTE 

Scope 2 & Business 
travel obv FTE 

Basisjaar 2014 2,72 3,82 0,04 3,85 

Kalenderjaar 
2021 

1,85 0 0,02 0,15 

Gerealiseerde 
besparing 

0,87 3,82 0.02 3,7 

Gerealiseerde 
besparing in % 

32% 100% 50%  96% 

 
Bespreking realisatie doelstellingen periode 2014-2020 
 Doelstellingen tov FTE: 

- Binnen scope 1 is de doelstelling 1 behaald. De gewenste besparing van 32% obv FTE is 
gerealiseerd.  

- Binnen scope 2 hebben we de doelstelling ruimschoots behaald. De gewenste besparing van 
70% is bijna behaald (besparing van 67%).  
 
Besparingen in absolute getallen: 

- In totaal hebben we met onze organisatie 58% besparing 
van CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van ons basisjaar 
in 2014 in absolute getallen.  

- Sinds de bewustwording van onze footprint middels de 
CO2 prestatieladder hebben we in totaal vanaf 2015 tot 
en met 2021 935 ton CO2 bespaart.   

 
 
 
 
Hieronder de uitwerking van de doelstellingen per kalenderjaar.  
 
 
Doelstellingen en behaalde resultaten in 2015 
 
Aan de hand van de uitgevoerde besparingen is in 2015 een CO2-reductie gerealiseerd ten aanzien 
van het referentiejaar. Dit is op basis van de oorspronkelijke cijfers van 2015.  

 
Reductiedoelstellingen en behaalde resultaten voor 2016 
Aan de hand van de CO2-uitstoot, CO2-emissie en het brandstof- en energieverbruik uit 2014 en 2015 
zijn de doelstellingen voor 2016 bepaald ten aanzien van de CO2-emissie op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 

Doelstelling scope 1: Reductie van CO2-emissie van 0,5%. Bruto toename van 5,7% CO2 uitstoot – niet behaald 

Doelstelling scope 2: Reductie van CO2-emmissie van 30%. Bruto afname van 65% CO2 uitstoot - behaald 
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Hieronder volgen de doelstellingen voor 2016: 
 

Scope 1: 
Doelstelling 1:  Reductie van CO2-emissie van gasverbruik met 20% - behaald 
 Reductie van gasverbruik met 20% - behaald 
 
Doelstelling 2:  Beperken van groei van de CO2-uitstoot door CO2-uitstoot door gelijkwaardig 

te houden aan 2014 – niet behaald 
 Reductie van de groei van het brandstofverbruik van het wagenpark door 

gelijkwaardig te houden aan 2014 – niet behaald 
 
Scope 2: 
Doelstelling 3:    Reductie van CO2-emissie van Electra gebruik met 40% tov 2014 - behaald 
    Reductie van kWh van Electra gebruik van 40% tov 2014 - behaald 
    Gebruik groene stroom binnen onze eigen panden van tenminste 70% -  
                                                        Behaald (de betreffende groene stroom is gedeeltelijk afkomstig uit  
                                                        buitenland) 
 
Doelstelling 4:   beperken van de groei van CO2-emissie van zakelijke ritten in privéauto’s  
    door CO2-uitstoot gelijkwaardig te houden aan 2014 – niet behaald. 
                                                      

 
Reductiedoelstellingen voor 2017 
Aan de hand van de uitgevoerde besparingen is in 2017 een CO2-reductie gerealiseerd ten aanzien 
van het referentiejaar 2014.  

 
Hieronder de doelstellingen en resultaten van 2017: 
 

Scope 1: 
 
Doelstelling 1: Reductie van CO2-uitstoot van het gas ten aanzien van 5 % ten 

aanzien van het referentiejaar 2014. Behaald: reductie van 11% 
gerealiseerd.  

 Reductie van m3 van gas ten aanzien met 5 % ten aanzien van 
referentiejaar 2014. Behaald: reductie van 11% behaald.  

 
Doelstelling 2:  Reductie van CO2-uitstoot van het wagenpark 1% ten aanzien van het 

referentiejaar 2014.  Niet behaald: Toename van 27%.  
 Reductie van het brandstofverbruik van het wagenpark tot 1% ten 

aanzien van referentiejaar 2014. Niet behaald: Toename van circa 
27%. 

 
Scope 2: 
Doelstelling 3A    Reductie van CO2-emissie van Electra gebruik met 20% ten opzicht  
                                                   van referentiejaar 2014. Behaald: CO2 uitstoot middels groene stroom 

                                      binnen de gehele organisatie. 
                
Doelstelling 3B: Gebruik groene stroom binnen onze eigen panden van tenminste 

70%. Behaald: IDDS gebruikt 100% groene stroom van windmolens 
uit Nederland. 

 
Doelstelling 4: Reductie van CO2-emissie van zakelijke ritten in privéauto’s met 30% 

van aanzien 2014. Niet behaald: Toename van circa 350%.  

 

Doelstelling scope 1: Reductie van CO2-uitstoot van 0,5%. Niet behaald: Bruto toename van 18,1% CO2 uitstoot  

Doelstelling scope 2: Reductie van CO2-uitstoot van 75%. Behaald. Bruto afname van 95% CO2 uitstoot.  
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Reductiedoelstellingen voor 2018 
Aan de hand van de CO2-uitstoot, CO2-emissie en het brandstof- en energieverbruik uit 2014 t/m 2017 
zijn de doelstellingen voor 2018 bepaald ten aanzien van de CO2-emissie op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 
Aan de hand van de verkregen resultaten zijn de doelstellingen voor de periode van 2014 tot 2020 
opgesteld.  

 
Hieronder volgen de doelstellingen voor 2018: 

Scope 1: 
 
Doelstelling 1: Reductie van CO2-uitstoot van het gas ten aanzien van 12 % ten 

aanzien van het referentiejaar 2014. 
 Reductie van m3 van gas ten aanzien met 12 % ten aanzien van 

referentiejaar 2014.  
 Beide doelstelling zijn behaald. In 2018 is een reductie van 37% 

gerealiseerd op zowel CO2 uitstoot als verbruik in m³.  
 
Doelstelling 2:  Reductie van CO2-uitstoot van het wagenpark 1% ten aanzien van het 

referentiejaar 2014. 
 Reductie van het brandstofverbruik van het wagenpark tot 1% ten 

aanzien van het referentiejaar 2014. 
 Niet behaald: toename van 35% door de groei van onze organisatie 

en uitbreiding van het wagenpark. Voor 2019 staat eveneens een 
uitbreiding van het wagenpark op de planning.  

 
Scope 2: 
Doelstelling 3A:  Reductie van kWh Electra gebruik met 70% ten opzichte van  

referentiejaar. Niet behaald. De betreffende doelstelling is voor 91% 
gerealiseerd.  

 In 2018 is een reductie van 67% van gebruik van elektra gerealiseerd. 
Dit betekent dat in 2018 de planning was om 9.267 kWh meer te 
reduceren.  

 
Doelstelling 3B:   Behoud gebruik groene stroom binnen onze eigen pand van 100%  
    van 100% Nederlandse Windmolens. Behaald. Hiermee is de CO2  
    uitstoot binnen onze organisatie gebleven op 0.  

 

  

Doelstelling scope 1: IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 3% netto minder CO2 uitstoten.  
 
Doelstelling scope 2: IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 70% netto minder CO2 uitstoten. 

IDDS heeft eind 2017 de doelstelling van scope gerealiseerd. Met een 
reductie van 95% van de CO2 uitstoot.  

 
In de subdoelstellingen worden voor de periode 2018 – 2020 doelstellingen 
opgenomen om verbruik in kWh verder te reduceren. Daarnaast worden 
acties opgenomen, welke tot een reductie leiden van het aantal 
gedeclareerde kilometers.  
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Reductiedoelstellingen voor 2019 
 

Aan de hand van de CO2-uitstoot, CO2-emissie en het brandstof- en energieverbruik uit 2014 zijn de 
doelstellingen voor 2019 bepaald ten aanzien van de CO2-emissie op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 
Aan de hand van de verkregen resultaten zijn de doelstellingen voor de periode van 2019 tot 2020 
opgesteld.  

 
Hieronder volgen de subdoelstellingen voor 2019: 

Scope 1: 
 
Doelstelling 1: Niet behaald: 
                                                   Reductie van CO2-uitstoot en vermindering in gebruik in m³ van het 

gas ten aanzien van 1% ten aanzien van het referentiejaar 2014. 
   
Doelstelling 2:  Niet behaald: 
                                                   Reductie van CO2-uitstoot van het wagenpark 1% ten aanzien van het 

referentiejaar 2014. 
 
Doelstelling 3:  Niet behaald: 
                                                   Reductie van CO2-uitstoot van de aggregaat met 1%.   
 
Scope 2: 
Doelstelling 4:  Behaald: 
                                                   Reductie van kWh Electra gebruik met 50% ten opzichte van    

referentiejaar 2014. Dit is een concrete besparing van 171.382 kWh.  
 
 4A: vervangen lampen door LED-verlichting – gedeeltelijk behaald 
 4B: vervangen van luchtbehandingsinstallatie voorkant pand- behaald 
 4C: gevelrenovatie en vervangen ramen - behaald 
 
Doelstelling 5:   Behaald: 
                                                   Behoud van 0 ton CO2 per jaar middels het gebruik groene stroom  
    binnen onze eigen pand van 100% Nederlandse Windmolens en  
                                                   zonnepalen vanuit Nederland.  

                                      Deze doelstelling wordt niet verder uitgewerkt in dit document.  
 
Doelstelling 6:   Niet behaald: 
                                                   Reductie van zakelijke ritten door medewerkers in privéauto’s.  
    Reductie van 1% ten opzichte van het referentiejaar 2014.  

 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling scope 1: IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 1% bruto minder CO2 uitstoten.  
           Dit is concreet 1,2 ton CO2. Doelstelling niet behaald.  
 
Doelstelling scope 2: IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 70% bruto minder CO2 uitstoten. 

Dit is concreet 147,8 ton CO2. Doelstelling behaald.  
 
De doelstelling van IDDS tot 2030 is een vermindering van 90% CO2 uitstoot 
ten aanzien van 2014.  
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Reductiedoelstellingen voor 2020 
 

Aan de hand van de CO2-uitstoot, CO2-emissie en het brandstof- en energieverbruik uit 2014 zijn de 
doelstellingen voor 2020 bepaald ten aanzien van de CO2-emissie op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 
Aan de hand van de verkregen resultaten zijn de doelstellingen voor de periode van 2020 tot 2030 
opgesteld.  
 
 
Hieronder volgen de subdoelstellingen voor 2020: 

Scope 1: 
 
Doelstelling 1:                            Reductie van CO2-uitstoot en vermindering in gebruik in m³ van het 

gas ten aanzien van 1% ten aanzien van het referentiejaar 2014. 
                                                  Middels de installatie van verwarming en airco. Helaas net niet 

behaald. Concreet 0,5 ton CO2 bespaard.  
   
Doelstelling 2:  Reductie van CO2-uitstoot van het wagenpark 1% ten aanzien van het 

referentiejaar 2014. Het vervangen van voertuig voor elektrische auto.  
                                                   Daarnaast het gebruik van openbaar vervoer in plaats van wagenpark. 
 Doelstelling behaald. Concreet 2,7 ton CO2 bespaard.  
 
Doelstelling 3:  Niet behaald: 
                                                  Reductie van CO2-uitstoot van de aggregaat met 1%, middels het 

effectief inplannen van de apparatuur. Niet behaald door uitbreiding 
van materieel door uitbreiding van de werkzaamheden.  

 
Scope 2: 
Doelstelling 4:                            Reductie van kWh Electra gebruik met 60% ten opzichte van    

referentiejaar 2014, middels vervangen lampen in LED-verlichtin. 
 Doelstelling behaald. In kalenderjaar 2020 is het Electra verbruik 28% 

ten opzichte van het referentiejaar.  
 
Doelstelling 5:   Behoud van 0 ton CO2 per jaar middels het gebruik groene stroom  
    binnen onze eigen pand van 100% Nederlandse Windmolens en  

Doelstelling scope 1: IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 1% bruto minder CO2 uitstoten.  
                                Dit is concreet netto gezien 1,2 ton CO2. Doelstelling behaald. 

         Behaald netto 2,0 ton CO2  minder dan in het referentiejaar.  
 
 Voor de periode 2021 tot 2030 is de doelstelling van IDDS om 5% bruto 

minder CO2 uitstoot te realiseren ten opzichte van 2014. Dit is netto gezien 6 
ton CO2.   

 
 Ten aanzien van FTE hebben we een besparing van 27% gerealiseerd. 

Hiermee hebben we de doelstelling van 25% behaald.  
 
Doelstelling scope 2: IDDS wil in 2020 ten opzichte van 2014 70% bruto minder CO2 uitstoten. 

 Dit is concreet 115 ton CO2. Doelstelling behaald. Concreet 161,1 ton CO2  
minder dan in het referentiejaar.  
 
De doelstelling voor IDDS tot en met 2030 is 90% bruto minder CO2 uitstoten 
dan in 2014. Dit is concreet netto gezien 147,87 ton CO2. 

 
Ten aanzien van FTE hebben we een besparing van 98% gerealiseerd. 
Hiermee hebben we de doelstelling behaald.  
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                                                   zonnepalen vanuit Nederland.  
                                      Deze doelstelling wordt niet verder uitgewerkt in dit document.  
   Doelstelling behaald.  

 
Doelstelling 6:   Reductie van zakelijke ritten door medewerkers in privéauto’s.  
    Reductie van 1% ten opzichte van het referentiejaar 2014 middels het 
                                                   gebruik van openbaar vervoer in plaats van de privéauto.  
    De doelstelling voor het gebruik van het openbaar vervoer is behaald. 
    In 2020 hebben we bijna 6000 zakelijke km in 2020 afgelegd met het  

                                      openbaar vervoer. Dit heeft bijna 1 ton aan CO2 bespaard.  
 

 
Reductiedoelstellingen voor 2021 

 
Aan de hand van de CO2-uitstoot, CO2-emissie en het brandstof- en energieverbruik uit 2014 zijn de 
doelstellingen voor 2020 bepaald ten aanzien van de CO2-emissie op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 
Aan de hand van de verkregen resultaten zijn de doelstellingen voor de periode van 2020 tot 2030 
opgesteld.  
 
Hieronder volgen de subdoelstellingen voor 2021: 

Scope 1:   

Doelstelling 1:                             Reductie van CO2-uitstoot en vermindering in gebruik in m³ van het gas ten 
aanzien van 1% ten aanzien van referentiejaar 2014 – behaald. 
Afname met 24%  

 Middels monitoring van slimme meter – behaald. Meter is geplaatst 

Doelstelling 2: Reductie van CO2-uitstoot van het wagenpark 1% ten aanzien van het 
referentiejaar 2014. Het vervangen van voertuig voor elektrische auto. 
Behaald. Toename van elektrisch verbruik met 1,4 ton CO2 en afname van 
12% ten opzichte van totale verbruik op het wagenpark 

 Daarnaast het gebruik van openbaar vervoer in plaats van wagenpark. 
Behaald. Toename van gebruik van OV ten opzichte van 2014, maar 
minder dan in de afgelopen jaren.  

Doelstelling 3: Reductie van CO2-uitstoot van de aggregaat met 1%, middels het effectief 
inplannen van de apparatuur.  Niet behaald. 
Toename van apparatuur en hiermee ook een toename van 
brandstofverbruik 

  

Scope 2:  

Doelstelling 4:                             Reductie van kWh Electra gebruik met 70% ten opzichte van    
referentiejaar 2014, middels monitoring slimme meter.  
Net niet behaald – besparing van 67% gerealiseerd.  

Doelstelling 5: Behoud van 0 ton CO2 per jaar middels het gebruik groene stroom binnen 
onze eigen pand van 100% Nederlandse Windmolens en zonnepalen 
vanuit Nederland. 

Scope 3:   

Doelstelling 6: Reductie van zakelijke ritten door medewerkers in privéauto’s. 
Niet behaald. Een toename van 543%.  

 Reductie van 1% ten opzichte van het referentiejaar 2014 middels het 
gebruik van openbaar vervoer in plaats van de privéauto. 
Niet behaald. In 2021 is gebruik gemaakt van het OV, maar in de afgelopen 
jaren was het OV meer gebruikt dan in 2021.  
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Reductiedoelstellingen voor 2022 
 

Aan de hand van de CO2-uitstoot, CO2-emissie en het brandstof- en energieverbruik uit 2014 zijn de 
doelstellingen voor 2020 bepaald ten aanzien van de CO2-emissie op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 
Aan de hand van de verkregen resultaten zijn de doelstellingen voor de periode van 2020 tot 2030 
opgesteld.  
 
Hieronder volgen de subdoelstellingen voor 2022: 

Scope 1:   

Doelstelling 1:                             Reductie van CO2-uitstoot en vermindering in gebruik in m³ van het gas ten 
aanzien van 25% ten aanzien van referentiejaar 2014.  

Doelstelling 2: Reductie van CO2-uitstoot van het wagenpark 13% ten aanzien van het 
referentiejaar 2014. Het vervangen van voertuig voor elektrische auto. 

 Daarnaast het gebruik van openbaar vervoer in plaats van wagenpark. 

Scope 2:  

Doelstelling 3:                             Reductie van kWh Electra gebruik met 70% ten opzichte van    
referentiejaar 2014, middels monitoring slimme meter.  

Doelstelling 4: Behoud van 0 ton CO2 per jaar middels het gebruik groene stroom binnen 
onze eigen pand van 100% Nederlandse Windmolens en zonnepalen 
vanuit Nederland. 

Scope 3:   

Doelstelling 5: Stimuleren van gebruik van OV en hiermee een reductie van gebruik van 
privé auto’s voor zakelijke reizen. Doelstelling is 1000 km gebruik van OV in 
2021 binnen IDDS.  

 
 


