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Doelstelling

Het programma Duurzame Bedrijfsvoering heeft als doel de bedrijfsvoering van de 
HU te verduurzamen in nauwe samenwerking met Onderwijs en Onderzoek èn de 
overige diensten.

Er zijn twee hoofddoelstellingen voor het programma Duurzame Bedrijfsvoering:

1. “Reductie van CO2-uitstoot van de HU met 20% in 2020 ten opzichte van 2014.” 

2. “In 2030 CO2-neutraal.”

Reikwijdte en afbakening

Sinds 2016 wordt op consequente wijze de CO2 footprint berekend, zodat deze 
vergelijkbaar is over de jaren. Hierbij is vastgesteld dat de footprint alleen voor HU 
medewerkers wordt berekend en dat HU studenten dus buiten de scope vallen.

Binnen de afbakening vallen de onderwerpen energie (elektriciteit, gas, warmte en 
koelvloeistoffen), mobiliteit (woon-werkverkeer, vliegreizen en zakelijk verkeer) en 
afval. Emissies door renovaties, nieuwbouw en catering zijn niet meegenomen in 
de berekening van deze footprint.

Achtergrond CO2 footprint



Dataverzameling en –kwaliteit

Sustainalize heeft de data binnen de organisatie van de HU verzameld. In het geval 
van vliegreizen en zakelijk verkeer heeft Sustainalize directe brondocumenten van de 
HU ontvangen. Voor de gegevens rondom energie en afval is gebruik gemaakt van 
informatie die de HU aangeleverd heeft gekregen van de energieleveranciers en de 
afvalverwerker.

Bij het berekenen van de CO2-uitstoot door woon-werkverkeer met de auto is gebruik 
gemaakt van actuele data beschikbaar via het parkeerregistratiesysteem, aangeleverd 
door de Universiteit Utrecht en Spark parkeermanagement. Voor het overige woon-
werkverkeer van de medewerkers en voor de bepaling van de overige 
vervoersmiddelen (zoals het percentage van de medewerkers dat met het openbaar 
vervoer reist) is gebruik gemaakt van de actuele bezoekersregistratie van de HU en 
het mobiliteitsonderzoek uit 2017.

Vliegreizen worden centraal, via het reisbureau, geboekt. Echter, medewerkers hebben 
ook de mogelijkheid om vluchten zelf te boeken en achteraf te declareren. De HU 
heeft geen reisgegevens van deze decentrale boekingen en deze zijn dan ook niet in 
de berekeningen meegenomen. Het vermoeden bestaat dat dit slechts een klein 
gedeelte van het totaal aantal vluchten betreft. 

De hoeveelheid gebruikte koelvloeistoffen kon dit jaar niet op tijd aangeleverd 
worden. Daarom is er gerekend met hetzelfde aantal als in 2019. De impact van 
koelvloeistoffen op de totale CO2 footprint is minimaal (0,9% in 2019 en 1,66% in 
2020). 

In dit rapport wordt inzicht gegeven in de CO2 footprint per onderdeel. Voor de 
gebruikte aannames verwijzen we naar het CO2 dashboard.

Achtergrond CO2 footprint



Effect op dataverzameling

Als gevolg van de COVID-19 pandemie moesten er dit jaar een tweetal wijzigingen 
plaatsvinden in de dataverzameling en methode ten opzichte van voorgaande jaren. 

Naar verwachting hebben deze twee wijzigingen geen effect op de 
vergelijkbaarheid van de CO2 footprint van 2020 met voorgaande jaren. De data-
verzameling en methoden waarmee bijna 95% van de totale CO2 footprint wordt 
berekend, is namelijk onveranderd gebleven en voor het overige gedeelte zijn de 
meest betrouw- en vergelijkbaar mogelijke alternatieven gebruikt.

Toelichting methode & wijzigingen
• Bij de dataverzameling en methode van energie, afval, vliegreizen en woon-werkverkeer middels 

de auto – samen goed voor ruim 90% van de totale CO2 footprint – hebben er geen wijzigingen 
plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren.

• Bij de bepaling van het overige woon-werkverkeer en het zakelijke autoverkeer is er tot de 
gegevens van medio maart (start van de eerste lockdown in Nederland) niks veranderd ten 
opzichte van voorgaande jaren. Naar schatting vindt normaal gesproken ongeveer 30% van de 
jaarlijkse reisbewegingen (en dus CO2-uitstoot ) in deze twee categorieën plaats voor medio maart. 
Voor de periode na medio maart is het onderstaande gewijzigd.

• Het aantal reisbewegingen van medewerkers met het openbaar vervoer, de motor en de 
scooter wordt normaal gesproken bepaald aan de hand van de gemiddelde aanwezigheid per 
medewerker per week. Vanwege de lockdown waren deze gegevens niet meer betrouwbaar. 
Daarom is voor de periode na medio maart gebruik gemaakt van de actuele bezoekers-
registratie van de HU in plaats van de gemiddelde aanwezigheid per medewerker per week. 

• Het aantal zakelijke kilometers wordt normaal gesproken bepaald aan de hand van de 
gedeclareerde (zakelijke) kilometers. Echter, medewerkers mochten tijdens de lockdown hun 
woon-werkverkeer declareren omdat de woon-werkvergoeding was stopgezet. Hierdoor was 
het aantal gedeclareerde kilometers niet meer bruikbaar. Het aantal zakelijke kilometers is 
daarom voor de periode na medio maart bepaald aan de hand van de verhoudingen tussen 
regulier woon-werkverkeer en zakelijke kilometers in de voorgaande periodes. 

COVID-19 pandemie



Effect op de activiteiten van de HU

Als gevolg van de COVID-19 pandemie moest de HU vanaf medio maart haar 
deuren sluiten. Op dat moment had ongeveer 20% van de collegedagen van het 
kalenderjaar plaatsgevonden. In de hierop volgende periode heeft de HU, geheel in 
lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, aan een beperkt aantal personen 
toegang verleend tot de gebouwen. Bijvoorbeeld in het kader van praktijkonderwijs. 
Om dit te faciliteren moest er een minimale bezetting van de gebouwen zijn. 

Op basis van de bezoekersregistratie van de HU kan er worden ingeschat dat het 
aantal bezoekers vanaf medio maart met ongeveer 85% is afgenomen. Dit heeft 
grote impact op de CO2-uitstoot als gevolg van reisbewegingen. 

Verder is als gevolg van de COVID-19 pandemie het aantal gevolgen kilometers in 
2020 met 92% afgenomen. Ondanks dat er niet meer gevlogen is na medio maart, is 
deze procentuele afname groter dan de afname van bijvoorbeeld het woon-
werkverkeer. Dat komt doordat het merendeel van de lange vluchten 
normaalgesproken na medio maart plaatsvindt. 

Vanwege het openblijven van (een gedeelte) van de gebouwen voor een beperkt 
aantal studenten en medewerkers, is het energieverbruik relatief weinig gedaald in 
2020. Het aardgas-, elektriciteit- en warmteverbruik, nam met respectievelijk 11%, 
24% en 14% af. 

De hoeveelheid afval nam in 2020 met 35% af. Deze daling is beperkt doordat er 
grote opruimingen hebben plaatsgevonden in een aantal HU gebouwen, wat 
mogelijk was vanwege de lage bezetting. 

COVID-19 pandemie



Resultaat



De totale uitstoot van de HU in 2020 is 2.191 ton CO2, een daling van 53% ten 
opzichte van 2019 (4.705 ton CO2). Deze aanzienlijke daling is grotendeels het 
gevolg van een externe factor, COVID-19. Daarom blijft het van belang om 
beleidsmaatregelen te formuleren en uit te voeren om de doelstelling voor 2030, 
CO2-neutraliteit, te realiseren. 

Mobiliteit

Mobiliteit is al jaren de grootste uitstoter. Met 1.198 ton CO2 is het verantwoordelijk 
voor 55% van de totale CO2 footprint in 2020. In 2019 was dit nog 75%. Een 
detailniveau lager is te zien dat het onderdeel woon-werkverkeer (auto) van 
medewerkers goed is voor 981 ton CO2-uitstoot, net zoveel als 45% van de totale 
footprint en 82% van de CO2-uitstoot door mobiliteit. Hiermee is woon-
werkverkeer van medewerkers nog steeds het belangrijkste aandachtsgebied om 
aan te pakken om de algehele CO2 footprint van de HU te verkleinen

Energie

De uitstoot door energieverbruik daalde met 13% tot 927 ton CO2. Ingekochte 
warmte beslaat 76% van het energie aandeel, de rest zijn aardgas (20%) en 
koelmiddelen (4%). Elektriciteit wordt groen ingekocht en is daardoor CO2-neutraal.

Afval

De CO2-uitstoot door afval daalde met 32%. Het aandeel in de totale uitstoot van 
de HU in 2020 is gering, namelijk 3%. In 2020 werd slechts 37% van het afval 
gerecycled ten opzichte van de doelstelling van 80%.

CO2-uitstoot 2020
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Doelstelling 2020 behaald

Het doel van de HU was 20% reductie van CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2014. Dit betekent dat in 2020 de 
totale uitstoot onder de 6.608 ton CO2 moest liggen. Dat is ruimschoots gelukt. De grafiek hieronder laat de prestaties 
van 2014 tot 2020 zien ten opzichte van de 2020 doelstelling (rode lijn). 
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Doelstelling 2020

Ontwikkeling 2014-2020
Ten opzichte van 2014 is er in 2020 een reductie van 73% in CO2-uitstoot gerealiseerd. Over de jaren is een vrij stabiele 
daling zichtbaar. Uitzondering hierin is de sterke daling in 2018, die verklaard kan worden door de nieuwe berekenings-
methoden, en de sterke daling in 2020, die verklaard wordt door de COVID-19 pandemie, een externe factor. Andere 
externe factoren die tot een daling hebben bijgedragen, zijn het zuiniger rijden van de gemiddelde auto en van de veel 
lagere uitstoot van het openbaar vervoer. 

Beleidsfactoren die een vermindering in CO2-uitstoot hebben gerealiseerd, zijn (onder anderen) het teruggaan in m2, 
het inkopen van groene stroom, het isoleren van gebouwen, het aanleggen van zonnepanelen, gebruik LED-verlichting, 
het compenseren van vluchten en het terugbrengen van de hoeveelheid (rest)afval. 



CO2-uitstoot 2014-20 naar onderdeel
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Mobiliteit 55%

Woonwerkverkeer auto, scooter & motor 

45% van de totale CO2 footprint

Woonwerkverkeer OV 2,3%

Zakelijk verkeer 7,6%

Warmte 32%

Aardgas 4.5%Koelmiddelen 1,6%

Totale carbon 
footprint 
HU 2020

2.191 ton CO2

Overig 0,6%Afval 3% Restafval 2,4%

82%

18%
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20%

4 %

Uitstoot door het woon-werkverkeer van studenten is 
niet meegenomen in de scope van deze berekening.

Uitstoot door het vliegverkeer van medewerkers wordt 
sinds 2016 voor 100% gecompenseerd. 

CO2 uitstoot 2020 in een oogopslag

Energie 42%

Aardgas 8,6%



Energie



CO2-uitstoot 2020 - Energie

Energie is verantwoordelijk voor 42% van de totale uitstoot van de HU. De totale CO2-
uitstoot door het gebruik van gas, elektriciteit, warmte en koelvloeistoffen komen in 
2020 neer op 927 ton CO2, een reductie van 13% ten opzichte van 2019. 

Warmte

In 2020 werd er ruim 22.500 GJ warmte ingekocht, 13,5% minder dan 2019. Van alle 
energiedragers is de CO2-uitstoot door ingekochte warmte met 76% het grootst. In 
totaal verantwoordelijk voor een uitstoot van 702 ton CO2. 

Aardgas

Het aardgasverbruik daalde dit jaar met ruim 11% tot 105.982 m³. De bijbehorende 
uitstoot bedraagt 180 ton CO2. 

Elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik nam in 2020 met 24% af vergeleken met 2019. Omdat 
elektriciteit volledig groen wordt ingekocht is de uitstoot hiervan 0 CO2. Als er grijze 
stroom zou worden ingekocht, zou de uitstoot hiervan in 2020 ruim 3.600 ton CO2 
bedragen, ofwel ruim 1.5 keer totale CO2 footprint van 2020 (2.191 ton).

Koelvloeistoffen

De uitstoot door het gebruik van koelvloeistoffen is in 2020 36 ton CO2. Er is met 
dezelfde hoeveelheden uit 2020 gerekend omdat er geen actuele gegevens 
beschikbaar waren. Conform afspraken die in de EU zijn gemaakt, zijn de 
emissiefactoren wel geüpdatet. Deze zijn 8-9% lager geworden, waardoor de uitstoot 
in 2020 8% lager is dan in 2019. 
Bovenstaande gerapporteerde energiedata zijn exclusief het verbruik van de kantoorruimte die de HU huurt aan de 
Heidelberglaan 13. De verwachting is dat het ontbreken van deze data geen grote impact zal hebben op de totale CO₂ voetprint 
omdat dit een kleine kantoorruimte betreft met minder dan 10 werknemers.
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De warmte van de HU komt van de WarmteKrachtKoppeling (WKK) van de Universiteit 
Utrecht. De Universiteit Utrecht stookt gas en realiseert elektriciteit en warmte. 
Restwarmte wordt doorverkocht aan de HU. 

Over de afgelopen jaren is een redelijk stabiele daling in het warmteverbruik 
zichtbaar, alhoewel de verbruiken in 2019 en 2020 boven de dalende trendlijn liggen. 
Het meeste warmte werd in 2020 verbruikt door de Bolognalaan 101 (26%), 
Padualaan 97 (23%) en 101 (26%). Ten opzichte met 2019 werd de meeste warmte 
bespaard op de Padualaan 97 (-15,4%), 101 (-13,4%) en 99 (-11,3%)

Wat betreft het aardgasverbruik is ook een redelijke stabiele daling zichtbaar.  
Aardgas wordt voor 99,7% gebruikt op twee locaties: De Nieuwe Poort 21 (18%) en 
de Koningsbergerstraat 9 (82%). Op de eerste genoemde locatie nam het verbruik in 
2020 met 45% af en op de als tweede genoemde met 2%. 

Ontwikkeling van warmte- en aardgasverbruik 
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CO2-uitstoot 2020 – Opgewekte stroom

Op de daken van de Hogeschool ligt circa 1.500 vierkante meter zonnepanelen die in 2020 ruim 270.000 kWh hebben 
opgewekt. Ter vergelijking: 

• In 2020 kocht de HU ruim 7.500.000 kWh in bij haar stroomleveranciers. 

• De eigen opwek van de HU is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van circa 100 Nederlandse huishoudens². 

²Bron: Milieu Centraal en RVO (berekening Nibud, 2021)

100
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271.720 kWh 
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HU in 2020



Mobiliteit



Al jaren levert mobiliteit de grootste bijdrage aan de CO2-footprint. In 2020 is het met 
1.198 ton CO2 verantwoordelijk voor 55% van de totale uitstoot. Door de COVID-19 
pandemie is het aantal reisbewegingen in 2020 sterk afgenomen. Hierdoor is de CO2-
uitstoot van mobiliteit met 66% afgenomen ten opzichte van 2019.

Woon-werkverkeer medewerkers 

De uitstoot van woon-werkverkeer middels eigen vervoer (auto, scooter en brommer) 
nam af met 66% ten opzichte van 2019 tot 981 ton CO2. De CO2-uitstoot door het 
gebruik van het openbaar vervoer nam af met 82% tot 51 ton CO2. Hiervan komt 57% 
door een afname in reis-bewegingen en 25% doordat het gemiddelde OV-voertuig 
zuiniger is gaan rijden. Elektrische treinen en bussen maken tegenwoordig 
grotendeels gebruik van groene stroom, waardoor er minder CO2-uitstoot wordt 
veroorzaakt. 

Zakelijk verkeer & vliegreizen

De uitstoot als een gevolg van zakelijke verkeer (auto), nam af met 57% tot 166 ton 
CO2. De uitstoot door zakelijke vliegreizen (centraal geboekt) bedroeg 37 ton CO2. Dat 
is een daling van 87% ten opzichte van 2019. Deze relatief sterke daling wordt 
verklaard doordat de lange vluchten (> 2.500 km) meestal later in het jaar 
plaatsvinden. In 2019 vond 94% van de lange vluchten plaats na 15 maart. 

Sinds 2016 wordt de uitstoot door vliegreizen volledig gecompenseerd waardoor de 
netto uitstoot 0 is. 

Zoals eerder vermeld, zijn er geen gegevens beschikbaar van decentraal geboekte vliegreizen. Dit zijn vluchten die medewerkers 
zelf boeken en later declareren. 

CO2-uitstoot 2020 - Mobiliteit
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Afval



Met een uitstoot van 65 ton CO2 vertegenwoordigt afval slechts 3% van de totale CO2
footprint. De uitstoot als gevolg van al het afval is in 2020 37% lager dan in 2019. 

Recycle-doelstelling

De doelstelling voor 2020 was dat 80% van het afval gescheiden wordt en 20% van 
het afval restafval. In 2020 werd 37% van het afval gescheiden, waar dit in 2019 36% 
en in 2018 20% was. De overige 63% wordt beschouwd als restafval. De doelstelling 
rondom afvalscheiding en restafval is dus in 2020 niet behaald. 

De trend in de totale hoeveelheid afval is dat deze al een aantal jaren afneemt. In 
2020 is de hoeveelheid afval gedaald met 35% (van 412 naar 269 ton). Dit percentage 
ligt lager dan de afname van bijvoorbeeld mobiliteit in 2020, wat in ieder geval komt 
doordat er veel bedrijfsafval is aangeboden naar aanleiding van verschillende 
opruimingen in HU gebouwen.

Verder nam de hoeveelheid PMD in 2020 met 7% toe (van 28 naar 32 ton), wat 
verklaard wordt doordat in het najaar van 2019 het aantal PMD inzamelings-stromen 
is uitgebreid van 3 naar 5 HU locaties. Alleen op de Bolognalaan 101 wordt PMD afval 
nog niet gescheiden ingezameld. 

Buiten de scope van de CO2 footprint vallen het bouw-/sloop-/gevaarlijk-, hout (B) en metaal afval, omdat deze jaarlijks sterk 
fluctueren door o.a. renovaties, waardoor een jaarlijkse vergelijking niet betrouwbaar is. In 2020 was dit 5% van het gewicht van 
het totale afval. 

In overleg met de afvalverwerker zijn de ingezamelde afvalstromen, waartussen de afvalverwerker onderscheid maakt, als volgt 
ingedeeld naar de beschikbare emissiefactoren. 

CO2-uitstoot 2019 - Afvalscheiding

Afvalstroom 
emissiefactor

Restafval Papier, karton 
en archiefafval

GFT/SWILL Plastic Glas

Afvalstroom 
ingezameld HU

Bedrijfsafval Archief
Papier / karton
Koffiebekers

Koffiedik
SWILL

PMD 
Folie

Glas



53; 
82%

8; 12% 1; 2%
2; 3%

1; 2%

Rest

Papier/karton

GFT/SWILL

Plastic

Glas

Met een uitstoot van 65 ton CO2 is afval slechts voor 3% van de totale CO2 footprint 
verantwoordelijk. We maken onderscheid tussen rest-, papier,- en karton-, plastic-
GFT- en glasafval. 

Restafval

Restafval vertegenwoordigde in 2020 36% van al het door HU aangeboden afval 
binnen de scope. De bijbehorende uitstoot bedroeg 53 ton CO2. Dit is 82% van de 
totale CO2-uitstoot door afvalverwerking. 

Papier-, karton- en archiefafval 

De hoeveelheid aangeboden papier-, karton- en archiefafval is met 49% verminderd 
in 2020. De bijbehorende uitstoot bedroeg 8 ton CO2. 

Plastic 

Zoals toegelicht op de vorige pagina, is de hoeveelheid aangeboden plastic met 7% 
toegenomen in 2020. De bijbehorende uitstoot bedroeg 2 ton CO2. 

GFT en glas

De hoeveelheden aangeboden GFT en glas namen in 2020 allebei met ongeveer 
27,5% af. De bijbehorende uitstoot bedroeg voor allebei de afvalstromen 1 ton CO2. 

Emissiefactoren 
Om vergelijkbaarheid over de jaren te behouden, is er voor gekozen om de emissiefactoren niet up te daten naar de meest 
actuele emissiefactoren. Emissiefactoren van afval kunnen namelijk erg uiteen lopen. Door deze keuze wordt de focus 
behouden op de hoeveelheid afval en het scheiden van afval. Vanwege deze reden is, net als afgelopen jaren, gebruik gemaakt 
van de emissiefactoren uit een onderzoek van Shanks (2012). In overleg met de afvalwerker, wordt er gekeken naar 
mogelijkheden om de emissiefactoren komende jaren te actualiseren aan de hand van de verwerkingen van de verschillende 
afvalstromen. 

CO2-uitstoot 2020 - Afval
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Aanbevelingen



Doelstelling 2030

Het doel van de HU was 20% reductie van CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2014. Dit was in 2018 reeds gerealiseerd. 
Het volgende doel is dat de HU in 2030 CO2-neutraal wil zijn. 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie was 2020 een ongebruikelijk en daardoor onvergelijkbaar jaar. Het linker gedeelte 
van de grafiek hieronder laat de prestaties van 2014 tot en met 2020 zien. De gemiddelde reductie tussen 2014 en 2019 
bedroeg ongeveer 710 ton CO2 per jaar. Als dit was doorgezet in 2020, zou er 3.995 ton CO2 zijn uitgestoten. Het rechter 
gedeelte van de grafiek schets een mogelijk lineair verloop om de 2030 doelstelling te behalen vanaf een startpositie van 
3.995 ton CO2-uitstoot. De gemiddelde reductie moet dan rond de 400 ton CO2 per jaar bedragen. 

Om dit te bereiken moet er, simpel gezegd, minder energie gebruikt gaan worden, minder afval geproduceerd gaan 
worden en minder reisverkeer gaan plaatsvinden. Wat resteert, moet met een zo minimaal mogelijke CO2-impact. 
Hiervoor moet er gebruik gemaakt worden van duurzame energie, moet afval gescheiden en gerecycled worden en moet 
er gebruik gemaakt worden van duurzaam vervoer. 

De HU is aan het ontwikkelen en implementeren om dit te bereiken. Het compenseren van CO2-uitstoot is hierbij 
geen duurzame oplossing. Dit gebeurt nu wel voor vliegreizen, omdat daar geen alternatief voor is. Op dit moment 
wordt er binnen de HU dan ook gewerkt aan een vliegbeleid.

Doelstelling 2030

2.191

3.9953.995

0

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

to
n 

CO
2-

ui
ts

to
ot

Totale CO2 uitstoot Jaardoel bij  target 2020 & 2030



Aanbevelingen ten aanzien van de datakwaliteit

Afgelopen jaren is de datakwaliteit van de CO2 footprint steeds weer verbeterd. 
Bijvoorbeeld doordat de HU actuele parkeergegevens is gaan aanleveren en de 
energiemetrage heeft verbeterd. Voor aankomend jaar adviseren wij:

1. Aangezien mobiliteit verantwoordelijk is voor 55% van de totale CO2 footprint 
(75% in 2019) zal er komende jaren op mobiliteit gestuurd moeten worden. 
Hiervoor is goede en recente datakwaliteit van belang. Bij de bepaling van de 
CO2 footprint wordt er gerekend met gegevens uit het mobiliteitsonderzoek van 
2017. Het is aan te bevelen om opnieuw een mobiliteitsonderzoek uit te 
voeren. 

Daarbij hebben er de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen rondom mobiliteit 
plaatsgevonden. Zo is bijvoorbeeld de Uithof tram in 2019 in gebruik genomen en komen 
elektrische auto’s steeds meer voor. Naar aanleiding van COVID-19, wordt er daarnaast 
binnen de HU gewerkt aan een thuiswerkbeleid. Al deze ontwikkelingen hebben effect op 
het woon-werkverkeer en bijbehorende CO2-uitstoot. 

2. Op dit moment is er beperkt zicht op decentraal geboekte vliegreizen. 
Hierdoor is het niet zeker hoeveel CO2 er gecompenseerd moet worden voor de 
vliegreizen van medewerkers. Voor het verbeteren van de bepaling van de CO2 

footprint is het belangrijk dat dit wel in kaart gebracht gaat worden. 

3. Voor het berekenen van de CO2-uitstoot door afvalverwerking wordt gebruik 
gemaakt van emissiefactoren uit 2012. Het actualiseren van deze emissie-
factoren, aan de hand van de leverancier specifieke verwerkingsmethoden van de 
verschillende afvalstromen, zal de datakwaliteit verhogen. Belangrijk hierbij is de 
vergelijkbaarheid van de uitkomsten, omdat verschillende bronnen 
uiteenlopende CO2-uitstoten kunnen weergeven. Het is raadzaam dat de HU, 
Sustainalize en de afvalverwerker hier in de loop van 2021 aan gaan werken. 



Aanbevelingen voor verduurzaming

Tussen 2014 en 2020 heeft de HU een reductie van 73% in CO2-uitstoot gerealiseerd.

1. Nu de 2020 doelstelling is behaald, is het van belang om beleidsmaatregelen te 
formuleren en uit te voeren om de ambitieuze doelstelling voor 2030, CO2-
neutraliteit, te realiseren. Het is daarbij raadzaam om ook kortere termijn 
doelstellingen te formuleren, bijvoorbeeld voor de komende 3-4 jaar. 

2. Mobiliteit zorgt voor de grootste bijdrage aan de CO2 footprint. Binnen de HU 
wordt er gewerkt aan een mobiliteitsbeleid om duurzame vervoersmiddelen te 
stimuleren en meer vanuit huis te werken. 

Het woon-werkverkeer met de auto vertegenwoordigt 45% van de totale CO2 footprint in 
2020 (61% in 2019). Tussen 2018 en 2019 nam het aantal geparkeerde auto’s met 4% toe, wat 
mede het gevolg was van een toename van het aantal medewerkers. Dit maakt het reduceren 
van de CO2-uitstoot geen eenvoudige opgave. 

3. Het ligt voor de hand om de CO2-uitstoot waar de HU direct invloed op heeft, 
zoals die van warmte en gas, nog verder naar beneden te brengen. 

De HU is al bezig met een oplossing voor duurzame warmte. Hierbij kan er onder andere 
gekeken worden naar andere warmteleveranciers, betere isolatie van gebouwen, efficiëntere 
verwarmings-methoden en naar alternatieve warmtebronnen.

De HU is al bezig met de laatste gebouwen van het gas af te halen. Waar dit (nog) niet 
mogelijk is, kunnen er mogelijkheden voor duurzame verwarming en efficiënter stoken 
onderzocht worden. In het verleden heeft de HU bijvoorbeeld ruimtes, waar onnodig veel 
gestookt werd, beter ingeregeld in het gebouwbeheersysteem. 

4. Om het percentage gescheiden afval te verhogen, zal de HU doorgaan met de 
maatregelen waar ze al mee bezig is, zoals bewustwordingscampagnes en het 
verbeteren van afvalscheidingsbakken. Ook de afvalverwerker, schoonmaak, 
leveranciers, medewerkers en studenten blijven hierbij betrokken.


