CO2-portfolio - 2020
Verdeling CO2-uitstoot

Verloop CO2-uitstoot

In bovenstaand diagram is de verdeling van de verschillende types
CO2-uitstoot in 2020 weergegeven.
•
Directe uitstoot is de uitstoot door Trebbe zelf.
•
Indirecte uitstoot ontstaat door de opwekking van elektriciteit
die de organisatie gebruikt.
•
Overige indirecte uitstoot ontstaan als gevolg van activiteiten
van Trebbe en komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn.

De CO2-uitstoot gerelateerd aan de omzet laat vanaf 2010, met
uitzondering van 2013 en 2015, een dalende lijn te zien. Ten opzichte van het basisjaar (2010) hebben wij onze uitstoot weten te
verkleinen naar 5,3 CO2 (per miljoen omzet) Dit is een percentage
van 61,1 %. De uitstoot weten wij ieder jaar verder te verkleinen,
met uitzondering van 2013, 2015 en 2019. In 2016 en 2017 bleef
de uitstoot gelijk, in 2018 en 2020 wisten we dit weer verder te
verkleinen.

Verkleinen van de footprint
Om onze footprint te verkleinen hebben we al verschillende acties en reductiemogelijkheden doorgevoerd. Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen die we de afgelopen vijf jaar hebben getroffen.
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2021 - onze doelen en acties

