CO2 FOOTPRINT
HAVENBEDRIJF
ROTTERDAM

Het Havenbedrijf Rotterdam stimuleert niet alleen bedrijven in de haven om duurzaam te ondernemen,
maar neemt zelf ook maatregelen. De ambitie is vermindering van de CO 2 uitstoot door het gebruik van
duurzaam opgewekte energie, zuinige patrouillevaartuigen en elektrische lease auto’s. Sinds 2011 is
de bedrijfsvoering CO 2 -neutraal.

CO2 NEUTRALE
BEDRIJFSVOERING
UITDAGING
Naast het stimuleren van duurzaamheid in het havengebied,
zet het Havenbedrijf Rotterdam in op een duurzame interne
bedrijfsvoering door het verkleinen van de eigen CO2 footprint.
In het Jaarverslag wordt over de voortgang gerapporteerd.

AANPAK
Verkleinen CO2 footprint
Voor het gericht verkleinen van de CO2 footprint is
scope-indeling gemaakt:
•

Scope 1:

het verbruik van brandstoffen door
vaar- en voertuigen en gasverbruik
van eigen of gehuurde gebouwen;

•

Scope 2:

elektriciteitsverbruik door operaties
en objecten in beheer bij het Havenbedrijf,

•

Scope 3:

zoals bruggen en publieke verlichting;
de CO2 uitstoot als gevolg van
zakenvluchten en woon-werkverkeer

RESULTAAT

van medewerkers.

In vijf jaar is een afname van CO2 uitstoot gerealiseerd van 10%.
De daling van brandstofgebruik door operationele schepen,

Maatregelen om de CO2 footprint te verkleinen voor

zoals patrouillevaartuigen, heeft de grootste bijdrage. Ook het

activiteiten die binnen de 3 scopes vallen zijn elektrische

gebruik van leasevoertuigen op elektriciteit helpt daaraan mee.

lease-auto’s, energiebesparingsmaatregelen, inkoop van

Met de Gold Standard emissierechten is het Havenbedrijf vanaf

groene stroom en schone en zuinige patrouillevaartuigen

2011 CO2 -neutraal. Het Havenbedrijf stimuleert ook bedrijven

en klimaat-neutraal vliegen.

in de haven de CO2 uitstoot aan te pakken.

CO2-NEUTRALE BEDRIJFSVOERING

BETROKKEN PARTIJEN

Met de aankoop van Gold Standard emissierechten wordt

• Havenbedrijf Rotterdam

de resterende uitstoot gecompenseerd.

• Climate Neutral Group

CONTACTPERSOON HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Pim de Wit:
E pcb.wit@portofrotterdam.com
T 010 - 252 1892

HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én
industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de
duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
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