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1. Inleiding
Lievense is een nationaal en internationaal opererend bureau met 9 locaties in Nederland en 1 in het buitenland. Wij
zijn multidisciplinair, op gebied van bouw, infra, water en milieu. Het bedrijf is onderverdeeld in de sector Stad &
Omgeving en de sector Water & Infra. Daaronder vallen negen inhoudelijke vakgroepen. Met 375 medewerkers en een
omzet rond de €39 miljoen behoren wij tot een van de grotere advies- en ingenieursbureaus in Nederland.

Sinds 1 juli 2019 zijn wij onderdeel van WSP, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Wij zijn
ontstaan uit fusies en samenwerkingen tussen verschillende bedrijven. In 2013 fuseerden Lievense en CSO tot
LievenseCSO en in 2015 werd Bartels toegevoegd aan het bedrijf. Sinds begin 2019 maakt Petersburg Consultants,
gespecialiseerd hoogspannings- en buisleidingeninfrastructuur, onderdeel uit van het bedrijf. Het oudste onderdeel is
Lievense, in 1964 opgericht door ir. Luc Lievense.

Wij hechten grote waarde aan de relatie met onze klanten en partners. Daarom krijgt men bij ons altijd een expert aan
tafel. Want daar staan we voor. Onze mensen zijn vakspecialisten en werken op basis van onze 7 zekerheden.
Daardoor hebben zij grip op ieder project. Met onze transparante en doelgerichte werkwijze weet je precies waar je aan
toe bent. Voor elk vraagstuk, klein of groot, hebben wij een oplossing die werkt. Met Lievense ben je in control. 

Vanuit het persoonlijke contact met onze klanten, tonen onze betrokken en vakkundige experts elke dag eigenaarschap
in het creëren van realiseerbare oplossingen. Klanten werken in een dynamische maatschappij. De snelheid waarin
ontwikkelingen zich voordoen is groot. Voorop lopen, anticiperen en elke keer weer state-of-the-art oplossingen
aanbieden maakt het verschil voor onze klanten. De symbiose van onze verschillende kennisvelden biedt meerwaarde
in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, vanaf de beginfase tot de uitvoeringsfase. Met name in de beginfase van
initiatieven en projecten willen we onze kennis inzetten om te zorgen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.  

De zorg voor duurzaamheid zien wij als Lievense Groep als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid, zowel in de
eigen bedrijfsvoering als in het onderzoeks- en advieswerk voor haar klanten. In dat licht zien we het als onze plicht om
zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om CO2 emissies te minimaliseren. Voor een
blijvende zorg voor een verdergaande CO2 emissiereductie heeft Lievense Groep gekozen voor een certificering op de
CO2 Prestatieladder. 

Voorliggende rapportage geeft de benodigde formele (technische) informatie voor de CO2 Prestatieladder. Het CO2-
dossier op intranet, het MVO-jaarverslag en de internetpagina www.lievense.com geven verdere informatie over onze
prestaties. Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het
energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2 Prestatieladder is ingevoerd. Deze periodieke rapportage
beschrijft alle zaken zoals beschreven in § 7.3 van de ISO14064. 
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2. Afbakening 
2.1. Organisatorische grens 
De organisatorische grens van Lievense is bepaald volgens de GHG-methode (methode 1 in het CO2-Prestatieladder
handboek). Lievense is op holdingniveau gecertificeerd, met daaronder alle onderliggende werkmaatschappijen en
dochterondernemingen. 

Uitzondering hierop vormt Lievense Arabia Partnership. Aangezien Lievense geen 'operational control' heeft over dit
bedrijfsonderdeel (vanwege een minderheidsaandeel) kan zij weinig invloed uitoefenen op het bedrijfsbeleid van deze
dochteronderneming.

2.2. Organisatie structuur 
De Lievense Holding bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Dit is weergegeven in onderstaande figuur (stand 1
oktober 2019).

2.3. Wijziging organisatie 
Per 1 januari 2019 is Petersburg Consultants uit Doorwerth onderdeel geworden van de Lievense Groep. Petersburg is
een ingenieursbureau op het gebied van engineering, consultancy en advies binnen de energiesector. De specialist op
het gebied van hoogspanning in Nederland. Petersburg maakt meteen onderdeel uit van de certificering voor de CO2
prestatieladder van Lievense. Vrijwel alle benodigde informatie wordt hiervoor al bijgehouden. Dit proces zal in 2020
verder verbeterd worden.

Lievense Infra Leeuwarden B.V. is opgeheven en de Infra vestiging in Leeuwarden valt nu onder Lievense Infra B.V. 

Alhoewel nog niet van toepassing op deze rapportage periode toch belangrijk om te benoemen: sinds 1 juli 2019 is
Lievense Holding overgenomen door WSP. WSP is een wereldwijd advies- en ingenieursbureau met zetel in Canada.
Met de overname zet WSP voet op de Nederlandse markt. Qua organisatie structuur van Lievense verandert er niets,
enkel de eigenaar verandert.
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3. Berekeningsmethodiek 
3.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren 
Deze periodieke rapportage is tot stand gekomen op basis van het reglement van de CO2 Prestatieladder conform
handboek 3.0 zoals gepubliceerd in juni 2015 door SKAO. De emissiefactoren conform het handboek 3.0 zijn geldig
m.i.v. l januari 2015. De emissiefactoren zijn vastgesteld op basis van de website CO2 emissiefactoren.nl, waarbij
de wijzigingslijst van SKAO als leidend wordt beschouwd. Deze lijst is gelijktijdig gepubliceerd met handboek 3.0 waarin
enerzijds de uitzonderingen bepaalt zijn t.o.v. een aantal emissiefactoren in vergelijking met CO2 emissiefactoren.nl en
anderzijds aangeeft of een factor wel dan niet met terugwerkende kracht in de tijd dient te worden doorgerekend. 

 

3.2. Wijzigingen berekeningsmethodiek 
Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek ten opzichte van 2013. 

Een belangrijke wijziging is wel dat de meters van vliegen, wagenpark en gedeclareerde kilometers zoals eerder
gebruikt in SmartTrackers gewijzigd zijn. Deze meters worden nu niet meer per vestiging ingevuld maar voor de gehele
Holding. Dit is overzichtelijker en logischer, aangezien er niet gestuurd wordt op bijvoorbeeld auto gebruik per vestiging,
maar voor de Holding als geheel.  

 

3.3. Uitsluitingen 
Zoals beschreven bij de organisatorische afbakening worden alle onder de Lievense Holding behorende bedrijven
meegenomen. Dit geldt niet voor het Lievense Arabia Partnership. Dit omwille van het feit dat er geen
‘operational control’ is over deze dochters en Lievense daarom niet kan sturen op CO2 reductie bij deze
bedrijven. Eerder gold deze uitsluiting ook voor Bartels Polska Sp. Z O.O. en Bakkala Consulting Engineers Ltd, deze
maken echter geen onderdeel meer uit van de Lievense Holding.

 

3.4. Opname van CO2 
Binnen de organisatiegrenzen van Lievense vindt geen verwijdering van broeikasgassen plaats. Artikel 7.3 lid g van de
NEN-1SO14064-1 is derhalve niet van toepassing op de onderhavige CO2-emissie inventarisatie. 

 

3.5. Biomassa 
Binnen de organisatiegrenzen van Lievense vindt geen verbranding van biomassa plaats. Artikel 7.3 lid f van de NEN-
|SO14O64-t is derhalve niet van toepassing op de onderhavige CO2-emissie inventarisatie. 
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4. Basisgegevens 
4.1. Beschrijving van de organisatie 
Lievense heeft ca. 375 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, Breda, Doorwerth, Eindhoven, Elst, Hoogvliet,
Leeuwarden (2x), Nieuwegein en Maastricht (stand per 30-06-2019). De gecombineerde jaaromzet van Lievense lnfra,
Lievense Milieu en Lievense Bouw bedraagt rond de 38 miljoen euro. Hiermee is Lievense één van de grotere
Nederlandse advies- en ingenieursbureaus. Het eigendom lag in deze periode bij (oud) directeuren en personeel. Sinds
1 juli 2019 maakt Lievense onderdeel uit van het wereldwijd opererende advies- en ingenieursbureau WSP, gevestigd in
Montreal.

4.2. Verantwoordelijkheden 
Eindverantwoordelijke 

Dhr. ir. Eric van den Broek 

Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM)

Dhr. Theo van de Wetering 

Contactpersoon CO2 Prestatieladder 

Dhr. Jonas Geise MSc

Mevr. Ing. Carolien van Rijen

4.3. Basisjaar 
Het basisjaar is 2018. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de scope 3 emissies van woon-werkverkeer met privé auto's pas vanaf 2020 zal
worden bijgehouden. De verwachting is dat dit een flinke impact heeft op de cijfers en vergelijkingen met het basisjaar
zal bemoeilijken.

4.4. Rapportage periode 
Deze rapportage beschrijft de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. 

4.5. Verificatie 
De footprint is niet extern geverifieerd. 

4.6. Doelstellingen 
Lievense streeft naar een reductie van haar totale CO2 uitstoot (in scope 1 & 2 & 3) van 5% in de periode van 2019 tot
2023, gerelateerd aan de brutomarge ten opzichte van het basisjaar 2018. Uitgewerkt naar scopes verwachten wij de
volgende besparing te realiseren: 

- Scope 1 besparing (eigen wagenpark, gasverbruik): 5%

- Scope 2 besparing (elektriciteit, gedeclareerde kilometers, vliegverkeer): 5%

- Scope 3 besparing (woon-werkverkeer privé auto): 5%

Het halen van de totale doelstelling is leidend. Per jaar wordt gestreefd naar een daling van de CO2 uitstoot, ten
opzichte van het voorgaande jaar, met 1%.
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5. Emissies
Hier volgen de emissie gegevens van het basisjaar en de gerapporteerde periode. In het hierop volgende hoofdstuk
staat de analyse van de gepresenteerde gegevens.

5.1. Footprint basisjaar 2018
Let op: de kleuren in de diagrammen variëren afhankelijk van grootte en niet van de categorie uitstoot. Zie ook de
legenda bij elk diagram.

5.2. Footprint 1e halfjaar 2018

CO2e (1.074 ton)
2018

42.1%42.1%

23.7%23.7%

17.4%17.4%

14.8%14.8%

2.0%2.0%

Wagenpark: 452,07 ton
Elektriciteit: 254,49 ton
Gedeclareerde kilometers: 186,89 ton
Verwarming: 159,05 ton
Vliegverkeer: 21,75 ton

CO2e (564 ton)
S1 2018

39.9%39.9%

24.2%24.2%

17.4%17.4%

16.9%16.9%

1.6%1.6%

Wagenpark: 224,69 ton
Elektriciteit: 136,6 ton
Verwarming: 98,3 ton
Gedeclareerde kilometers: 95,14 ton
Vliegverkeer: 8,81 ton
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5.3. Footprint 1e halfjaar 2019

5.4. Footprint 2013 - 2019
Absolute uitstoot in ton CO2 per categorie, voor de jaren 2013 - 2019.  

CO2e (ton) S1
2013

S2
2013

S1
2014

S2
2014

S1
2015

S2
2015

S1
2016

S2
2016

S1
2017

S2
2017

S1
2018

S2
2018

S1
2019

Elektriciteit 183,24 195,01 134,74 137,97 141,76 149,26 80,37 147,97 121,75 91,91 136,6 117,89 110,96

Gedeclareerde
kilometers

113,61 105,12 102,66 102,78 111,62 90,36 88,91 76,22 89,99 96,75 95,14 91,75 100,07

Verwarming 119,37 89,92 80,48 69,45 93,84 89,39 101,26 108,38 119,88 87,08 98,3 60,76 92,88

Vliegverkeer 32,91 48,17 34,27 21,85 17,33 33,03 18,17 15,87 14,72 11,76 8,81 12,94 9,02

Wagenpark 245,3 239,54 247,51 209,47 234,94 202,73 228,05 188,1 240 234,35 224,69 227,38 240,25

Totaal 694,43 677,75 599,66 541,52 599,48 564,77 516,75 536,54 586,34 521,85 563,53 510,71 553,19

CO2e (553 ton)
S1 2019

43.4%43.4%

20.1%20.1%

18.1%18.1%

16.8%16.8%

1.6%1.6%

Wagenpark: 240,25 ton
Elektriciteit: 110,96 ton
Gedeclareerde kilometers: 100,07 ton
Verwarming: 92,88 ton
Vliegverkeer: 9,02 ton
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6. Trendanalyse 
6.1. Algemeen  
De CO2-footprint van Lievense, over de eerste helft van het jaar 2019 gemeten, bedraagt 553 ton CO2 equivalent. Dit is
2,0 % lager ten opzichte van dezelfde periode in het basisjaar 2018 (564 ton).

Zoals in het Plan van Aanpak beschreven wordt de uitstoot gerelateerd aan de bruto marge, om daarmee relatieve
vergelijkingen te kunnen doen. In de 1e helft van 2018 was de uitstoot nog 43,1 ton/miljoen bruto marge, in het eerste
halfjaar van 2019 is dit gedaald naar 31,2 ton/miljoen bruto marge. Dit beeld wordt echter vertekend doordat er in de 1e
helft van 2018 minder omzet werd geboekt ten opzichte van voorgaande jaren. De eerste helft van 2019 was juist een
relatief sterk halfjaar. Dit komt voornamelijk door de overname van Petersburg Consultants. Aangezien bij deze
dochteronderneming nog geen centrale administratie van de gedeclareerde kilometers voor projecten bestond wordt de
relatieve uitstoot gedrukt. In 2020 zullen deze uitstoot gegevens wel worden bijgehouden.

Een betere vergelijking kan worden gemaakt met de 2e helft van 2018. In die periode bedroeg de uitstoot 31,6
ton/miljoen bruto marge. In vergelijking met de huidige periode betekent dat een daling van 1,3 % van de CO2 uitstoot,
gerelateerd aan de bruto marge. 

Het wagenpark is en blijft de grootste uitstoter van CO2. Het aandeel in de totale uitstoot stijgt van 39,9% tijdens de 1e
helft van 2019 naar 43,4% in dezelfde periode van 2019. Er is een stijging te zien in de totale uitstoot van deze
categorie van 224,7 ton naar 240,3 ton CO2.

De tweede grootste categorie is elektriciteit en daalt van 24,2 % naar 20,1% van de totale uitstoot. Dit is een
aanmerkelijke daling: van 136,6 ton naar 111 ton CO2.

Het gasverbruik blijft vrijwel ongewijzigd: van 17,4 % naar 16,8 % aandeel in de eerste helft van 2019. De totale uitstoot
verandert van 98,3 ton naar 92,3 ton CO2. Het gasverbruik heeft natuurlijk voor het grootste deel te maken met het
verwarmen van kantoren en de temperatuur in de winter speelt daarin een belangrijke rol. Over de winter van 2019
meldde het KNMI het volgende: "Zeer zacht, zeer zonnig" met 5,2 graden gemiddeld in De Bilt (3,4 graden Celsius is
normaal). 2018 was ook een zachte winter, maar met 3,7 graden meer richting normale waarden. De zachte winter in
2019 is naast de verhuizing naar nieuwe kantoren mede de reden dat het gasverbruik is afgenomen.

De zakelijk gedeclareerde kilometers laten een lichte stijging zien in het aandeel: van 16,9 % in de eerste helft van
2018, naar 17,9% in 2019. In totalen betekent dit dat de uitstoot stijgt van 95,1 ton naar 100,1 ton CO2.

Tot slot, het relatief beperkte vliegverkeer dat heeft plaats gevonden in 2018 draagt voor 1,6% bij in het totaal, met 9 ton
CO2 uitstoot. Dit is vrijwel gelijk aan dezelfde periode in het voorgaande jaar.

6.2. Trend per bruto marge 
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6.3. Trend per categorie
De uitstoot is in de grafiek hieronder uitgesplitst per categorie en gerelateerd aan de Bruto Marge. De groene lijn laat de
doelstelling van Lievense zien. Daaronder een tabel met de bijbehorende cijfers.

ton CO2 per
miljoen bruto
marge
(ton/miljoen
EUR)

S1
2013

S2
2013

S1
2014

S2
2014

S1
2015

S2
2015

S1
2016

S2
2016

S1
2017

S2
2017

S1
2018

S2
2018

S1
2019

Elektriciteit 11,51 12,25 9,36 8,51 11,74 8,13 5,56 9,98 7,87 6,43 10,57 7,29 6,27

Gedeclareerde
kilometers

7,14 6,6 7,13 6,34 9,24 4,92 6,15 5,14 5,81 6,77 7,36 5,67 5,65

Verwarming 7,5 5,65 5,59 4,29 7,77 4,87 7,01 7,31 7,75 6,09 7,61 3,76 5,25

Vliegverkeer 2,07 3,03 2,38 1,35 1,43 1,8 1,26 1,07 0,95 0,82 0,68 0,8 0,51

Wagenpark 15,41 15,05 17,19 12,93 19,45 11,04 15,78 12,68 15,51 16,4 17,39 14,06 13,57

Totaal 43,63 42,58 41,65 33,42 49,63 30,76 35,76 36,18 37,88 36,52 43,62 31,58 31,24

Doelstelling
ton CO2 per
miljoen bruto
marge

43,19 42,15 42,76 41,73 42,54 41,52 41,88 40,88 41,45 40,45 43,19
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6.4. Trend per scope
Scope 1 bevat de directie emissies verwarming en wagenpark. Scope 2 zijn de indirecte emissies veroorzaakt door
elektriciteitsgebruik, gedeclareerde kilometers en vliegverkeer. 

ton CO2 per miljoen bruto marge (ton/miljoen EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Scope 1 21,8 19,82 20,33 21,36 22,87 20,97 18,73

Scope 2 21,3 17,47 17,92 14,61 14,35 15,96 12,51

Totaal 43,1 37,29 38,25 35,97 37,23 36,93 31,24

Doelstelling ton CO2 per miljoen bruto marge 42,67 42,24 42,03 41,38 40,95 36,56
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7. Reductie inspanningen 
Het verminderen van de CO2 uitstoot van Lievense is iets wat continue wordt meegenomen in beslissingen over de
bedrijfsvoering . Er geldt wel dat de resultaten meestal niet direct effect sorteren maar pas (jaren) later merkbaar zijn in
de metingen. Hieronder een overzicht van de genomen maatregelen en de communicatie 

  

7.1. Acties in 2019
De volgende acties zijn in 2019 uitgevoerd:

Het kantoor in Maastricht verhuisde begin 2019 naar een duurzamer pand. Dit had weinig verschil voor wat betreft
elektra verbruik maar wel een significant verschil voor wat betreft het gas verbruik. Het gasverbruik is van 4775
m3 in de 1e helft 2018 naar 2382 m3 gegaan in de 1e helft van 2019. Een daling van 50,1%. Het kantoor in
Maastricht is relatief klein vergeleken met het kantoor in bijvoorbeeld Breda en Nieuwegein, dus het effect op de
totale uitstoot is enigszins beperkt. De relatieve impact is echter fors en laat zien dat de keuze voor een duurzaam
kantoor daadwerkelijk effect sorteert.

De kantoren in Utrecht en Bunnik verhuisden naar Nieuwegein. Voor wat betreft het elektra verbruik is hier een
spectaculaire daling van het verbruik te noteren. Het verbruik op de nieuwe locatie in Nieuwegein is net iets lager
dan de vestiging in Bunnik alleen. Daar waar het elektra verbruik in Utrecht ongeveer een factor 3 hoger lag dan in
Bunnik. Het gasverbruik laat een zelfde beeld zien. De stadsverwarming in Utrecht omgerekend naar m3 gas (780
GJ x 32 (omreken factor) = 24960 m3) plus het verbruik in Bunnik 2945 m3 betekent een totale uitstoot van 27905
m3 gas in de 1e helft van 2018. Op de nieuwe locatie in Nieuwegein is het verbruik in dezelfde periode in 2019
10.816 m3. Dit betekent een daling van 61,3 %. Hierbij moet wel worden vermeld dat door problemen met de
aanlevering van gegevens voor het voormalige kantoor in Utrecht het beeld hier minder precies is dan in
Maastricht. Maar dat de uitstoot flink is afgenomen is duidelijk.

De uitrol van elektrische lease auto's is voortgezet. Dit gebeurt op natuurlijke momenten wanneer een auto aan
vervanging toe is. 

7.2. Overige acties
Vanuit de externe audit in april 2019 zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn als volgt aangepakt:

In de interne audit van 2018 zijn niet alle relevante onderdelen afgelopen. DIt kwam omdat er geen correct audit
formulier was. Via de auditor is hier meer duidelijkheid over verkregen, waarna een formulier is gemaakt om de
input van de interne auditor beter te sturen en minimaal aan de eisen te laten voldoen.

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Organisatie wijzigingen (naam, logo, structuur, medewerkers) doorgevoerd op SmartTrackers.
Organisatie wijzigingen doorgevoerd op Intranet
Werkwijze Handleiding geupdate, zodat er een document is dat als basis en naslagwerk dient voor de
werkzaamheden van de CO2 contactpersoon.
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8. Communicatie  
Op communicatiegebied zijn er verschillende acties uitgevoerd. 

Lievense is onderdeel geweest van een pilot in het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) voor het
project Grebbedijk. Er zijn bouwstenen in kaart gebracht die kunnen helpen om een dijkversterking te
verduurzamen en te bewegen richting een circulaire dijk. Resultaat van dit onderzoek is een artikel in het vakblad
Land&Water. Dit is gepubliceerd via het intranet. 

De uitgave juni/juli 2019 van magazine GWW staat in het teken van duurzaamheid en circulariteit. In deze editie
worden een aantal projecten van Lievense uitgelicht waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt: Gemaal
Fallingabuorren in Ferwoude, Brug Aldwaldmersyl in Oudwoude, Amaliatunnel in Groningen.

Onze adviseurs en ingenieurs zijn dagelijks onderweg naar klanten en stakeholders, maar ook naar onze
verschillende locaties in het land. Duurzaamheid speelt in onze mobiliteit een steeds grotere rol. Zo promoten wij
het gebruik van openbaar vervoer door het beschikbaar stellen van een NS-Business Card. Wij hebben een
fietsregeling binnen de organisatie om medewerkers te stimuleren op de fiets naar het werk te komen. Ook werken
wij al jaren met poolauto’s, deze worden stapsgewijs vervangen door elektrische voertuigen. Daarnaast bieden wij
ook elektrische leaseauto’s aan. WagenPlan Autolease denkt met ons mee over de invulling van ons leasebeleid,
met het oog op het elektrificeren van de lease auto's waar mogelijk. In een video geplaatst op 17 september op
het intranet van Lievense vertelt Eric van den Broek over duurzame mobiliteit binnen Lievense. Deze video staat
ook op Youtube: youtube.com/watch?v=D3Yl8L2rAJ0.

Het MVO Jaarverslag 2018 is uitgebracht in het najaar. Hierin is de prestatie van Lievense op het gebied van CO2
uitstoot een van de belangrijke onderwerpen. Het Jaarverslag is gecommuniceerd met de medewerkers via
intranet en via de eigen website lievense.com. Hieronder volgt een stuk uit de inleiding van het verslag, waarin
wordt gesproken over de resultaten op het gebied van de CO2 Prestatieladder:

"Met trots vermelden wij dat we de afgelopen zes jaar de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie ruimschoots
hebben behaald. Een besparing van bijna 17% aan CO2-uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2013, gerelateerd aan
de brutomarge. We gaan de uitdaging aan om deze trend door te zetten in de komende jaren. Wij weten dat dit niet
gemakkelijk zal zijn, want het laaghangende fruit hebben we wel te pakken.

Onze primaire focus zal liggen op onze grootste bronnen van CO2-uitstoot: mobiliteit en huisvesting. Het stimuleren van
gebruik van openbaar vervoer en fiets voor woon-werkverkeer zet zoden aan de dijk. Ook wordt de inzet van elektrische
en hybride auto’s gestimuleerd. Daarnaast blijft het gebruik van poolauto’s voor het zakelijke verkeer een succes en zijn
drie van de poolauto’s sinds begin van 2019 volledig elektrisch. Ten aanzien van de huisvesting gaan we in kaart
brengen wat de benodigde aanpassingen zijn voor de kantoren die geen A-label hebben en deze daar waar mogelijk in
2019 en 2020 in uitvoering brengen."

9. Vervolg 
De periode 2019-2023 is met deze rapportage begonnen. Zoals in voorgaande rapportage werd aangegeven zijn vele
maatregelen van een lange adem en zullen daarom pas in de komende jaren effect sorteren. We hebben nu echter al
de eerste effecten van de verhuizingen van kantoren kunnen zien. Het effect van elektrificatie van lease auto’s is nog
niet goed meetbaar, maar door de toename van dit aantal auto's is de verwachting dat dit effect beter zichtbaar zal
worden. De volgende rapportage is de jaarrapportage 2019. Hierin zal uitvoeriger worden stilgestaan bij de
verschillende maatregelen en de effecten daarvan op de uitstoot van CO2 door Lievense.
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