De Climate Quick Scan. Een adviestraject dat uitgevoerd wordt door partners
van het Klimaatplein. Bij opvolging van het advies gaat u richting de 40% CO2reductie in 5 jaar tijd. (Het EU doel is 49% CO2-reductie in 2030). Ook voldoet u
dan direct aan de erkende maatregelen voor de informatieplicht energiebesparing.
Wat mag u van dit adviestraject verwachten?
Met onze hulp levert u uw energie- en brandstofgegevens aan voor het maken van een eigen
CO2-voetafdruk. Wij berekenen de CO2-uitstoot van in ieder geval uw stroom- en
gasverbruik en dat van uw zakelijke vervoerskilometers op de weg en vliegreizen.
Volgens de Wereldbank is een prijs van €60,- per ton CO2 nodig in het jaar 2020 om de
klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarom laten we u ook direct zien wat u aan CO2belasting zou moeten betalen om als organisatie bij te dragen aan het halen van die doelen.
U ontvangt, nadat de CO2-voetafdruk is gemaakt, een bedrijfsbezoek. Op basis van de CO2voetafdruk en hetgeen de adviseur in uw organisatie ziet en te weten komt in een gesprek,
wordt u geïnformeerd en geënthousiasmeerd uw CO2-voetafdruk te verkleinen dankzij
energiebesparing.
De door de overheid erkende energiebesparingsmaatregelen die voor uw sector bekend zijn,
komen terug in het adviesrapport. Deze verplichte maatregelen gelden voor bedrijven en
instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken.
We geven u ook aan hoe u brandstof kunt besparen op mobiliteit en u ontvangt advies over
de mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken en over het inkopen van in
Nederland geproduceerde groene energie.
U ontvangt in het adviesrapport ook informatie over CO2-compensatie. Daarmee kunt u
verantwoordelijkheid nemen voor nog niet te reduceren broeikasgassen van bijvoorbeeld
vliegreizen of mobiliteit.
Een half jaar na het bedrijfsbezoek volgt een telefonisch voorgangsgesprek. Lukt het u om de
CO2-voetafdruk te verkleinen? We nemen oplossingen en eventuele vragen met u door.
Een Climate Quick Scan is bedoeld voor organisaties met 1 bedrijfslocatie van maximaal
5.000 m2 en minimaal 5 FTE. De kosten van een standaard Climate Quick Scan bedragen
€995,- (excl. BTW). Heeft u meerdere bedrijfslocaties of wilt u maatwerk? Of wilt u ook hulp
bij het invullen van de informatieplicht? We maken dan graag een passende offerte!
Bel 073-822 74 86 of mail naar info@klimaatplein.com voor vragen of voor het in gang
zetten van uw Climate Quick Scan.

