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Van niveau 3 naar niveau 5.

In 2018 is Kuurman Noord gecertificeerd conform niveau 3 van de 
CO2 prestatieladder. In deze periode is reeds een grote besparing 
geweest. We willen ons  echter blijven verbeteren! Hierdoor 
hebben we de doelstelling om in 2022 de stap te maken naar het 
CO2 Bewust certificaat niveau 5.  Dit gaan we doen met de 
volledige groep. Dit wil zeggen dat we de organisatorische grens 
gaan verbreden. Kuurman Noord en Kumbo Noord waren al 
gecertificeerd, Straal en Coatingsbedrijf Noord Nederland en 
Kuurman  Maritiem worden toegevoegd. Door deze verbreding 
van de organisatorische grens zal 2021 als nieuw basisjaar worden 
gebruikt. Zie onderstaande tabel voor de CO2 footprint van het 
vernieuwde basisjaar.
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* Van niveau 3 naar niveau 5

* SCOPE 2021

* Doelstellingen

Scope 2021 voor de vernieuwde organisatorische grens
In 

 
onderstaande figuur is de CO2-footprint weergegeven van het gehele jaar 2021 

Met deze nieuwsbrief wordt u onder andere 
geïnformeerd over de ontwikkelingen van onze 
CO2- reductiedoelstellingen over de periode 
2021-2024



2 
Voor meer informatie, suggesties of vragen, zie ook onze website: www.kuurman.nl 

Doelstelling 2017 Q4 2018 Totaal Besparing in ton 
2017/2018 

Subdoelstelling brandstofverbruik 
bedrijfsmiddelen 

Behaald 4.8% 11 % 15.8 % 14 

ONZE DOELSTELLING

Kuurman wil in 2024 ten opzichte 
van 2021 tenminste besparen: 

16% in 2024 scope 1
50% in 2024 scope 2
3% in 2024 scope 3 

Om de doelstellingen te behalen die zijn gesteld in het reductieplan heeft de Kuurman Groep 
onderstaande subdoelstellingen.

De doelstelling moet behaald worden door de inzet van een poolauto van een uitzendbureau 

3.2.5 Scope 3 | Subdoelstelling verf vanuit ketenanalyse 

Ten opzichte van 2021 wil de Kuurman Groep in 2024 3 procent op 
uitstoot van verf 

De doelstelling moet behaald worden door het verminderen van afval 
en verminderen opslag na projecten. 

Doelstelling 2022 2023 2024  
Subdoelstelling gedeclareerde 
kilometers 

0.3 
ton 

0.9 
ton 

1.64 
ton 

3.2.1 Scope 1 | Subdoelstelling aardgasverbruik 
Ten opzichte van 2021 wil de Kuurman Groep in 2024 40 procent aardgas besparen . Deze doelstelling moet behaald 
worden door het plaatsen van warmtepomp op locatie Hoogezand en isolatiemaatregelen op de locatie Veendam . 

Doelstelling 2022 2023 2024 
Subdoelstelling aardgasverbruik 3.01 

ton 
17 
ton 

26.37 
ton 

3.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling diesel zakelijk verkeer 
Ten opzichte van 2021 wil de Kuurman Groep 22 procent diesel zakelijk verkeer en 40 procent 
goederenvervoer.  

Doelstelling 2022 2023 2024 
Subdoelstelling diesel zakelijk verkeer 9 ton 17 

ton 
34 
ton 

Doelstelling 2022 2023 2024 
Subdoelstelling goederenvervoer 4.7 

ton 
4,7 
ton 

4,7 
ton 

3.2.3 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik kantoren/loods 

Ten opzichte van 2021 wil de Kuurman Groep in 2024 50 procent op elektra besparen 

De doelstelling moet o.a. behaald worden door het extra plaatsen van zonnepanelen, controle op lekverlies 
leidingen compressor.  

Doelstelling 2022 2023 2024  
Subdoelstelling elektraverbruik 2.78 

ton 
4.75 
ton 

61 
ton 

3.2.4 Scope 3 | Subdoelstelling gedeclareerde kilometers   

Ten opzichte van 2021 wil de Kuurman Groep in 2024 10 procent op uitstoot van gedeclareerde kilometers 

Doelstelling 2022 2023 2024  
Subdoelstelling gedeclareerde 
kilometers 

2 
ton 

4 
ton 

6 
ton 

http://www.kuurman.nl/



