
Corovum Advies BV
Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2022

Globale maat

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 4,46 ton

Omzet 0,89 miljoen Euro 5,01 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 11 FTE 0,41 ton/FTE

Overzicht maatregelen

Advies

Aandacht voor CO2-reductie in projecten NIET verkregen met gunningsvoordeel
Integrale maatregel

Categorie A Bij minstens 10% van de omzet in ontwerpopdrachten is er aantoonbare aandacht voor CO2-
reductie. Geïmplementeerd op 01/2019

Categorie B Bij meer dan 50% van de omzet in ontwerpopdrachten is er aantoonbare aandacht voor CO2-
reductie. Geïmplementeerd op 01/2020

Kennis en houding medewerkers m.b.t. CO2-reductie in projecten
Integrale maatregel

Categorie A 5% tot 25% van ingenieurs / ontwerpers / projectleiders heeft een cursus gehad waarin
aantoonbaar aandacht voor belang, materialiteit en ontwerpmethoden CO2-reductie is besteed. Geïmplementeerd op 12/2020

Kantoren

Beschikbaar maken laadpalen elektrische voertuigen
Electrificeren

Categorie C Minimaal 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen + actieve rol bij optimaliseren energiehuishouding
kantoor/elektriciteitsnetwerk Geïmplementeerd op 10/2018

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn doorgevoerd c.q. voorzover in die lijst
aangegeven: worden op natuurlijke momenten doorgevoerd Geïmplementeerd op 01/2020

Inkoop groene stroom en/of stroom vergroend met GVO's
Toepassen duurzame energie

Categorie B Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met nationale GVO's Geïmplementeerd op 10/2020

Locatiekeuze bij openbaar vervoer
Integrale maatregel

Categorie C Tenminste 50% gebouwoppervlak is gelegen nabij openbaar vervoer (maximaal 500m) Geïmplementeerd op 08/2018

Optimalisatie klimaatinstallaties
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bij alle kantoren die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is de klimaatinstallatie
geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf.

Geïmplementeerd op 03/2020
door UNICA uitgevoerd

Opwekking hernieuwbare elektriciteit (eigendom)
Toepassen duurzame energie

Categorie B Minstens 25% van het electriciteitsgebruik wordt gedekt door eigen opwekking van hernieuwbare
elektriciteit (via eigen investering of lease) Geïmplementeerd op 08/2018
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Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie C Het gemiddeld Energielabel van kantoren is minstens A. Geïmplementeerd op 01/2019

Organisatie algemeen

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

Categorie B CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij meer dan 50% van nieuwe
adviseurs en projectleiders Geïmplementeerd op 05/2019

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie B Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met een TVT van
minder dan 10 jaar.

Geïmplementeerd op 08/2018
zonnepanelen

Personen-mobiliteit

Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's (aanschaf of
lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 120 gr/km. Geïmplementeerd op 01/2019

Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter
Integrale maatregel

Categorie B Het bedrijf biedt een regeling voor de vergoeding van aankoop van een fiets of e-bike voor alle
werknemers. Geïmplementeerd op 01/2019

Controle juiste bandenspanning auto's die beschikbaar gesteld zijn door de organisatie
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de auto's die beschikbaar gesteld zijn
door de organisatie. Gepland voor 10/2022

Gebruik energiezuinige banden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met het label A op het
onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel. Gepland voor 10/2021

Parkeerbeleid
Integrale maatregel

Categorie C De organisatie biedt alleen (gratis) parkeerruimte aan medewerkers die: - uit hoofde van hun
functie een auto ter beschikking moeten hebben. Geïmplementeerd op 11/2018

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders Geïmplementeerd op 10/2019

Terugdringen autogebruik
Activiteit beperken

Categorie C Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel gericht op het terugdringen
van het aantal autokilometers. Geïmplementeerd op 06/2019

Terugdringen personenmobiliteit door thuiswerken en teleconferencing
Activiteit beperken

Categorie C Gemiddeld aantal vervoersbewegingen (woon-werkverkeer, zakelijke reizen) per medewerker
met kantoorfunctie is aantoonbaar met 40% gereduceerd tov pre-corona tijd (2019) Geïmplementeerd op 04/2020
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Zero CO2-emissie voertuigen
Elektrificeren

Categorie C 15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-emissie. Geïmplementeerd op 01/2019

Niet geselecteerde activiteiten

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Onderaannemers en leveranciers, Materiaalgebruik, Waterbouw schepen, Materieel, Logistiek & transport, Bouwplaats, Materiaalgebruik / Scope 3,
Afval, Bedrijfshallen en -terreinen, ICT-dienstverlening, Aanbesteden, Bedrijfsprocessen, Gebruik van materialen die CO2 opnemen, (INACTIEF) Vermeden emissies bij derden, Groenonderhoud.
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