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Compass
Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2022
Globale maat
CO₂ uitstoot, scope 1 en 2

158 ton

Omzet

25,2 miljoen Euro

6,27 ton/miljoen Euro

Personeelsleden

39,1 FTE

4,04 ton/FTE

Overzicht maatregelen
Afval

Inzicht in vermeden CO2 als gevolg van de verwerking van afvalstromen
Integrale maatregel

Categorie C

Bedrijf verbetert haar inzicht in vermeden ketenemissies door aantoonbaar jaarlijks onderdelen
van de meest materiële ketens nauwkeuriger te rapporteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van emissiefactoren op basis van eigen metingen of specifieke emissiefactoren aangeleverd
door ketenpartners.

Gepland voor 12/2023

Realiseren verkoopbaar secundair materiaal
Integrale maatregel

Categorie C

Bedrijf heeft jaarlijks overleg met de belangrijkste afnemende én aanleverende ketenpartners
van deze secundaire materialen over verbetering van kwaliteit van het materiaal met het oog op
up-cycling.

Geïmplementeerd op 07/2022
Samen met Dura Vermeer en Hoeflake is Compass Lightcycle gestart. Een
initiatief om verwijderde lichtmasten te verzamelen, te inspecteren, testen,
certificeren en weer opnieuw in te zetten.

Bedrijfsprocessen
Voor deze activiteit zijn geen maatregelen genomen.

Kantoren

Beschikbaar maken laadpalen elektrische voertuigen
Electrificeren

Categorie C

Minimaal 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen + actieve rol bij optimaliseren energiehuishouding
kantoor/elektriciteitsnetwerk

Geïmplementeerd op 07/2022
Bij Compass beschikking wij sinds 2017 over 5 laadpalen op de 12
parkeerplaatsen en zijn in 2021 zonnepanelen aangelegd waarmee
zonneenergie wordt benut om te laden.

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 05/2016

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 01/2019
Voor zowel onze locatie in Rotterdam en in Haastrecht kopen wij Groene
Stroom in. Dit is ook de standaard voor eventueel nieuwe energie contracten.

Inkopen efficiënte hardware
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Het bedrijf heeft bij aankoop van computers, laptops, monitors, voedingen, UPS, servers,
reproductieapparatuur en printers aantoonbaar gekozen voor producten met het Energy Star
label.
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Opwekking hernieuwbare elektriciteit (eigendom)
Toepassen duurzame energie

Categorie C

Geïmplementeerd op 01/2022
Minstens 50% van het electriciteitsgebruik wordt gedekt door eigen opwekking van hernieuwbare
In 2021 zijn op onze eigen panden in Rotterdam en Haastrecht
elektriciteit (via eigen investering of lease)
zonnepanelen geïnstalleerd.

Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie A

Het gemiddeld Energielabel van kantoren is D of E.

Gepland voor 12/2022

Materiaalgebruik / Scope 3

Ontwikkeling extra reducerende maatregelen
Integrale maatregel

Categorie A

Bedrijf neemt in één of meer projecten aantoonbaar maatregelen die leiden tot extra CO2reductie en organiseert daarvoor financiering.

Geïmplementeerd op 01/2018
Bij projecten van Rijkswaterstaat stellen wij versoberingsmaatregelen voor
zoals het niet vervangen van voedingskabels en lichtmasten als deze nog
aantoonbaar goed zijn.

Onderaannemers en leveranciers
Voor deze activiteit zijn geen maatregelen genomen.

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 06/2021

Selectie onderaannemers en/of leveranciers op CO2 bewust certificaat
Integrale maatregel

Categorie A

Bezit CO2-bewust certificaat van onderaannemers en/of leveranciers weegt mee in
selectieprocedure voor onderaannemers en/of leveranciers.

Geïmplementeerd op 06/2015

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie A

Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met een TVT van
minder dan 5 jaar.

Geïmplementeerd op 01/2018

Personen-mobiliteit

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B

Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of
lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 180 gr/km.

Gepland voor 12/2023

Categorie C

Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of
lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 160 gr/km.

Gepland voor 12/2023

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.

Gepland voor 12/2023

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.
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Geïmplementeerd op 01/2019
Doordat meer dan 50% van de auto's elk jaar 2x een bandenwissel hebben
ivm met beschikbaar gestelde winterbanden, wordt dit twee keer per jaar
automatisch gecontrolleerd.
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Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof
Duurzame energie

Categorie C

Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof.

Gepland voor 12/2023

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A

Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders

Geïmplementeerd op 12/2015

Wedstrijd personenmobiliteit
Integrale maatregel

Categorie B

Bedrijf organiseert tenminste jaarlijks een bewustwordingscampagne om zuinig rijden te
bevorderen.

Geïmplementeerd op 01/2014
Uit eigen beweging zijn we onze zuinig rijden competitie gestart. Hierbij
maken wij gebruik van een fleedlogic systeem waarmee online data wordt
verzameld en dagelijks met berijders wordt gedeeld.

Zero CO2-emissie voertuigen
Elektrificeren

Categorie B

10% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-emissie.

Geïmplementeerd op 06/2018

Categorie C

15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-emissie.

Geïmplementeerd op 01/2021
Voor onze personen auto's is Elektrisch de norm. Voor de bedrijfsbussen
waar dat mogelijk is. Per dag te rijden afstanden is hier de afweging.

Niet geselecteerde activiteiten
De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Waterbouw schepen, Materieel, Logistiek & transport, Bouwplaats, Advies, Bedrijfshallen en -terreinen, ICT-dienstverlening, Aanbesteden, Gebruik
van materialen die CO2 opnemen, Groenonderhoud.
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