
 

 

 

 

 

CO2 STRATEGIE UNIVERSITEIT UTRECHT 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ We are the first generation to feel the effects of climate change  

and the last generation who can do something about it.’ 

Barack Obama 
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I. Inleiding 

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. 

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Onze afgestudeerden hebben de 
kennis en vaardigheid om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de 
maatschappij. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote 
mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe 
inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.  

Klimaatverandering is een van de grootste mondiale vraagstukken van deze eeuw. Een 
opwarming van 1,5 graad Celsius1 heeft onomkeerbare negatieve gevolgen voor het 
systeem aarde, en is daarmee ook een risico voor het sociale en economische welzijn van 
onze samenleving.  

De complexiteit van klimaatverandering vraagt om systematisch interdisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek, als ook structurele samenwerking tussen de wetenschap en 
maatschappelijke stakeholders. De universiteit heeft een leidende rol in het 
maatschappelijke debat, niet alleen door onderzoek en onderwijs, maar ook door de 
inrichting van de eigen organisatie en bedrijfsvoering. Dit doet de Universiteit Utrecht 
vanuit haar kernwaarden: inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid, betrokkenheid. 

Ambities CO2 uitstoot  

In het strategisch plan heeft de universiteit ambities geformuleerd op het gebied van 
duurzaamheid. 

 
“De Universiteit Utrecht stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van haar kerntaken 
en in haar bedrijfsvoering. De Universiteit Utrecht heeft een unieke combinatie van 
expertise vanuit zowel de sociale als de natuurwetenschappen, gebundeld in het 
strategisch thema Sustainability, en is daarmee bij uitstek in staat om een bijdrage te 
leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. De universiteit wil bijdragen 
via haar onderwijs en onderzoek, maar wil ook een inspirerend voorbeeld zijn in haar 
bedrijfsvoering. We streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030.” 

Concrete doelstelling hierbij is dat de CO2 footprint van de UU in 2020 33% lager is ten 
opzichte van meetjaar 2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Een opwarming van 1.5 graad Celsius ten opzichte van het jaar 1750. Bron: United Nations, Framework 
Convention on Climate Change. Website: http://unfccc.int 

2020 20302014

‐100%‐33%
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De totale CO2 uitstoot van de universiteit in 2014 was 74 kton per jaar. Een reductie van 
33% betekent een totaal van 49,5 kton per jaar in 2020. Dit komt neer op een uitstoot 
van 1,6 ton CO2 per student, 10 ton CO2 per 1 fte, 6 ton CO2 per 100m2 bruto 
vloeroppervlak. 

 
Ook andere partners sluiten aan met hun ambities: het UMCU en de HU streven om in 
2030 CO2 neutraal te zijn. 

Aanpak 

Begin 2017 heeft de Stuurgroep CO2 Reductie (bestaande uit de vice-voorzitter college 
van bestuur (voorzitter), directeuren V&C, HR, FSC, ITS, faculteiten Bèta, GW en DGK) 
opdracht gegeven tot het opstellen van een CO2 strategie 2016-2020. Hierin wordt 
invulling gegeven aan het realiseren van de doelstelling om in 2020 de footprint met 
33% te verlagen en wordt vooruit gekeken naar de stappen die gezet moeten worden om 
in 2030 CO2 neutraal te zijn. 

In twee werkgroepen (bestaande uit medewerkers van de directies V&C, HR, FSC, ITS, 
faculteiten Beta, GW en DGK) is de CO2 strategie verder uitgewerkt voor de onderwerpen 
energie en mobiliteit (samen goed voor 96% van de footprint). 

De strategie kent drie type CO2 besparing: 

1. CO2 besparing als gevolg van ontwikkelingen om ons heen, waar de universiteit 
op ‘mee vaart’ (bijvoorbeeld het inkopen van groene stroom door de NS, dit heeft 
een positieve invloed op de footprint van de UU) 

2. CO2 besparingen waar de universiteit zelf actie voor moet ondernemen, waardoor 
de impact op de organisatie vanzelfsprekend groter is 

3. Compensatie van onvermijdelijke uitstoot, bijvoorbeeld bij vliegreizen (deze optie 
wordt alleen gebruikt indien in de nabije toekomst geen duurzaam alternatief 
beschikbaar is).  

Een veelgebruikte strategie om tot CO2 reductie te komen is het gebruik van de Trias 
Energetica of Mobilitae: 

1. Verminderen van verbruik;  
2. Gebruik duurzame energiebronnen voor al het resterende verbruik;  
3. Indien onvermijdelijk, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon 

mogelijk en compenseer deze. 

 

 

 

CO2 uitstoot per eenheid 

jaartal 
totaal CO2 

uitstoot [ton/jaar] 
Studenten 

[ton CO2/student] 
Werknemers 
[ton CO2 /fte] 

Bruto vloeroppervlak  
[ton CO2 / per 100m2] 

2014 74.000 2,4 14 9 
2020 49.500 1,6 10 6 



CO2 strategie Universiteit Utrecht 2017-2020 
 

6 
 

Wanneer de stappen 1 – 3 worden uitgevoerd, ziet de weg naar verduurzaming naarmate 
de tijd vordert er globaal uit zoals de illustratie hieronder 

 

Afstemming stakeholders 

Het programma duurzaamheid heeft twee klankbordsessies georganiseerd: 

- Sustainability Cafe (9 mei 2017): 20 medewerkers aanwezig, voornamelijk OBP. 
- Lunchbijeenkomst (29 mei 2017): 10 medewerkers (jong WP werkzaam bij SW, 

Beta, en Geo) en 5 studenten. 

Tijdens deze bijeenkomsten kregen de deelnemers een toelichting op de concept CO2 
strategie, en een kans om input te geven. De belangrijkse opmerkingen waren: 

- De strategie geeft vertrouwen dat UU ambities met betrekking tot reduceren van 
CO2 serieus neemt. 

- De strategie is tot 2020 degelijk, maar na 2020 volgen een aantal grote 
uitdagingen. Heb het lef als instelling om daarna keuzes te maken. 

- Focus op energiebesparing, en daarna opwekking. 
- Zorg ervoor dat de universiteit niet alleen focust op nieuwbouw, maar ook op 

renovatie van bestaande gebouwen, vanwege de hoge uitstoot van de bouw en 
schaarste van materialen.  

- Zorg dat medewerkers niet om het compenseren van vliegreizen heen kunnen. 
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CO2 neutraal
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Progressie CO2 footprint 2014 – 2016 

De afgelopen twee jaar heeft een reductie plaatsgevonden van 18%. In 2015 is de 
Universiteit Utrecht gestart met het inkopen van windenergie, wat een reductie van 12% 
opleverde.  De overige 6% zijn in 2016 gerealiseerd binnen het woon-werkverkeer per 
openbaar vervoer doordat de Nederlandse Spoorwegen gedeeltelijk zijn overgestapt op 
windenergie.  Dit heeft effect op de CO2 uitstoot van de UU omdat het woon-werkverkeer 
van medewerkers en studenten onderdeel is van de CO2 uitstoot van de universiteit. Om 
de doelstelling voor 2020 te halen moet er nog een minimale reductie van 15% 
plaatsvinden. 
 

 

 

 

 

 

74.000 ton    65.000 ton    61.000 ton 
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II. Energie (prognose 2020: -22%) 

In 2014 was het aandeel energiegebruik binnen de footprint van de universiteit ongeveer 
62%. Dit betreft met name het aardgasverbruik van de energiecentrale, waarbij warmte 
(primair) en elektriciteit (secundair, door de warmtekracht centrale) wordt geproduceerd. 

Het energiegebruik kan op twee manieren gecategoriseerd worden: per gebouw en per 
functionaliteit.  

Bijna de  helft van het energiegebruik (47%) is terug te leiden naar ‘slechts’ vijf panden: 
H. Kruytgebouw, Androclusgebouw, Nieuw Gildestein, D. de Wiedgebouw en de 
Bibliotheek (locatie Uithof).  Dit zijn voornamelijk laboratoria en klinieken. Alle 
univeristeitspanden in de binnenstad vallen onder de 35% van de categorie ‘overige 
gebouwen’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van functionaliteiten, is ongeveer 50% van het energiegebruik te herleiden naar 
klimaatbeheersing (verwarming, koeling en luchtbehandeling),  ICT (13%) en 
labapparatuur (8%) zijn de gebruikersinstallaties met het meeste energiegebruik. 
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Relaties met andere ontwikkelingen 

De CO2 strategie heeft veel relaties met het strategisch huisvestingsplan en de 
energiestrategie, die momenteel beiden in ontwikkeling zijn.  

Binnen het strategisch huisvestingsplan worden afspraken gemaakt tussen het college 
van bestuur en faculteiten over de toekomstige huisvestingsbehoefte. Afspraken over 
aantallen m2 BVO, duurzaamheidsambities en energieprestaties zijn van invloed op de 
CO2 prestatie van de universiteit.  

Tegelijkertijd wordt momenteel in opdracht van het college van bestuur een 
energiestrategie opgesteld. Hierbij wordt ingezet op dezelfde thema’s als binnen deze 
CO2 strategie: inzicht, gebouwen, beheer en gebruik. Binnen de energiestrategie krijgen 
deze thema’s nadere uitgewerking in zogenoemde ‘energiepaden’. 

De ambities in de CO2 strategie zijn uitgangspunten voor het strategisch huisvestingsplan 
en de energiestrategie. De concrete invulling van de CO2 ambities zullen in het 
huisvestingsplan en de energiestratie worden uitgewerkt. 

 

1. Minimalisering energiegebruik (prognose 2020: -5%) 

Ambitie nieuwbouw: 

Bij alle nieuwbouw en grote renovaties wordt de optimaal haalbare 
energiebesparing gerealiseerd, waarbij investeringsbesluiten worden genomen op 
basis van total cost of ownership. 

Regie: V&C 

Ambitie bestaande gebouwen: 

In 2030 zijn alle bestaande gebouwen, waar mogelijk, aangesloten op duurzame 
energiesystemen. 

In 2020 6% energiebesparing vanuit maatregelen uit het energie-efficiencyplan 
2020. (-3%) 

Regie: V&C 

Ambitie beheer van gebouwen en installaties: 

In 2020 worden de gebouwen en installaties van de UU duurzaam beheerd. 

In 2020 4% energiebesparing vanuit dagelijks onderhoud. (-2%) 

Regie: FSC 
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Ambitie gebruik van gebouwen en installaties: 

Faculteiten en diensten zijn verantwoordelijk voor de CO2 reductie binnen hun 
eigen faculteit of domein. 

De studenten en medewerkers zijn zich bewust van de duurzaamheidsambities 
van de UU en weten op welke manier ze kunnen bijdragen aan deze ambitie. 

Bij investeringen in apparatuur en gebruikersinstallaties is de CO2 impact een 
belangrijke afweging. 

CO2 en energiebesparing binnen faculteiten en diensten 

Faculteits- en domeindirecteuren zijn verantwoordelijk voor CO2 reductie binnen 
de eigen organisatie. Om de voortgang en de effecten van maatregelen te 
bewaken wordt de voortgang twee keer per jaar gerapporteerd tijdens het MO van 
december en juni. 

Hiervoor wordt per faculteit- en domein een uitvoeringsplan opgesteld. Het is aan 
de directeur hoe dit binnen zijn/haar faculteit of dienst wordt vormgegeven. 

 
2. Duurzame energieopwekking (prognose 2020: -17%) 

Ambitie duurzame opwekking: 

In 2030 gebruikt de UU 100% duurzame energie. 

Ambitie duurzame energie-inkoop: 

In 2030 wordt alleen duurzame energie ingekocht voor de energie die niet zelf 
duurzaam opgewekt kan worden. 

Vanaf 2015 koopt de universiteit 100% windenergie (-12%) 

Vanaf 2018 koopt de universiteit 10% groen gas (-5%) 

Energiestrategie 

In de energiestrategie wordt verder invulling gegeven aan het realiseren van deze 
doelstellingen, alsmede de weg om hier te komen. Het uitgangspunt hierin is dat 
stappen die nu gezet kunnen worden niet worden uitgesteld. Tegelijkertijd is het 
belangrijk dat bepaalde randvoorwaarden (leveringszekerheid, wet- en 
regelgeving financiele beheersing en toekomstbestendigheid) gewaarborgd 
blijven. 

Regie: V&C 
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3. Inzicht in energiegebruik 

Ambitie:  
Inzicht in energiegebruik per gebouw zodat op energiegebruik gestuurd kan worden en 
besparingen inzichtelijk zijn. 

Regie: FSC / V&C 

Monitoring 

Met energiemonitoring wordt inzicht verkregen in het energieverbruik en de 
energieprestatie van gebouwen. Door dit op een goede manier vorm te geven en 
te communiceren kan op een efficiente wijze energiemanagement plaatsvinden. 

Daarnaast is het belangrijk om te kunnen meten wat het lokale effect is van 
plaatselijke maatregelen. Bewustzijn en draagvlak wordt gecreëerd met inzicht in 
de effecten van interventies en investeringen. 
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III. Mobiliteit (prognose 2020: -23%) 

In 2014 was het aandeel mobiliteit binnen de footprint van de universiteit ongeveer 34%. 
Dit kon onderverdeeld worden in vervoersmiddelen: het openbaar vervoer (16%), 
vliegtuig (9%) en auto (9%). Het gaat hierbij om zowel dienstreizen als woon-
werkverkeer.  

De prognose voor 2020 is dat mobiliteit een reductie van 23% op de totale CO2 uitstoot 
kan realiseren. Per vervoersmiddel is hieronder opgenomen welke reductie tussen 2014 - 
2020 wordt voorzien en welke inspanning dit vergt. 

 
1. Openbaar vervoer (prognose 2020: -12%)  

Vanaf 2018 wordt het mogelijk om CO2 neutraal naar het Utrecht Science Park te reizen. 
De geschatte CO2 besparing voor de universiteit bedraagt 12% van CO2 footprint ten 
opzichte van 2014. Dit is te danken aan het feit dat alle treinen van de NS (2017) en de 
Uithoflijn (2019) op groene energie zullen rijden. De UU hoeft hier verder geen actie voor 
te ondernemen. 

2. Vliegreizen (prognose 2020: -9% middels compensatie) 

Op dit moment is het niet inzichtelijk hoe groot de CO2 uitstoot van vliegreizen precies is. 
Een schatting laat zien dat dit vermoedelijk rond de 9% is. Inzicht in het aantal 
vliegreizen is daarom een eerst stap om tot bewustwording en vermindering te komen. 
Vliegen is de enige activiteit waar, naar alle waarschijnlijkheid, in 2030 geen duurzaam 
alternatief voor bestaat.  Om die reden is CO2 compensatie een optie.  
 
Ambitie:   
Minimaliseren van klimaatimpact als gevolg van dienstreizen per vliegtuig. 
 
Acties: 

‐ Registratie van dienstreizen per vliegtuig per 1 januari 2018. 
‐ Vermindering van vliegreizen door inzicht en gedragscampagne. (2018-2020) 
‐ Compensatie van de gerelateerde CO2 uitstoot per 1 januari 2018, conform 

Convenant Duurzaam Inkopen 2011. Waarbij vanuit bewustwordingsperspectief 
wordt gekozen om de kosten uit dezelfde budgetten te financieren als waaruit 
vliegreizen worden betaald. (Circa 12,50 euro per 1 ton CO2)  

66%

16%

9%

9%

overig

OV

auto

vliegtuig



CO2 strategie Universiteit Utrecht 2017-2020 
 

13 
 

Compensatie vliegreizen 
 
Totale uitstoot vliegreizen Universiteit Utrecht is geschat op 6.500 ton CO2/jaar. 
Uitgaande van een tarief van 12,50 euro per 1 ton CO2 zijn de totale kosten 
ongeveer 82.000 euro per jaar. De bedoeling is dat deze kosten niet centraal 
worden belast maar uit dezelfde budgetten als waaruit vliegreizen worden 
betaald, als meerprijs op een vliegticket. 
In de organisatie hiervan is er aandacht voor om dit op een gebruiksvriendelijke 
en administratief lichte manier te regelen. 
 
Ter illustratie: een economy class retourvlucht van Amsterdam naar New York 
(12.000km)  stoot gemiddeld 1.5-2 ton CO2 uit. Meerprijs op een retourticket zou 
20 – 25 euro zijn. 
 
Regie: HR, FGW en programma Duurzaamheid  

 

3. Auto’s (prognose 2020: -2%)  

 
Ambitie dienstauto’s (-0,5%)  

‐ Wagenpark Facilitair Service Centrum emissieloos in 2020.  
 

Ambitie woon-werkverkeer (-1,5%) 
‐ In 2020 reductie van het totaal aantal medewerkers dat met auto naar de Uithof 

reist van 22% naar 19%.2 
 

Acties: 
‐ Cultuur en gedragscampagne gericht op mobiliteit (2018-2020) 
‐ Opzetten van pilotprojecten en ontwikkelen van nieuw beleid gericht op mobiliteit  

(2018-2019). 

 

Woon-werkverkeer als onderdeel van modern werkgeverschap 

Het sturen op woon-werkverkeer is onderdeel van modern werkgeverschap, en zal 
om die reden worden ondergebracht bij directie HR. Gezien het nu al redelijk 
beperkte autogebruik en de mogelijkheden die de UU al benut (heeft), is het 
noodzakelijk om nieuwe manieren te vinden om het gedrag daadwerkelijk te 
beïnvloeden. Dit zal in samenhang met infrastructurele aanpassingen en 
bereikbaarheid moeten worden bezien. 

Regie: HR 

  

                                                            
2 Volgens het DTV mobiliteitsonderzoek (2014) is dit een haalbare doelstelling. Deze doelstelling is gemaakt op 
basis van de woonplaats van medewerkers en het beschikbare alternatieve vervoer.  In de zomer van 2017 
wordt een nieuw mobiliteitsonderzoek voor de Uithof uitgevoerd.  Mogelijk vindt er een wijziging plaats in 
deze doelstelling naar aanleiding van nieuwe bevindingen uit dit mobiliteitsonderzoek. 
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Doorkijk woon-werkverkeer richting CO2 neutraal 2030  
 
De grootste uitdaging voor periode 2020-2030 binnen het woon-werkverkeer blijft 
het gebruik van de auto. De onderstaande tabel weergeeft een prognose van de 
CO2 uitstoot van woon-werk verkeer in 2020, inclusief reizigersaantallen.  
Ondanks de relatief kleine groep die gebruik maakt van de auto, is de 
gerelateerde uitstoot relatief hoog in verhouding tot de uitstoot van het openbaar 
vervoer en de fiets.  
 
Indien de Universiteit Utrecht in 2030 daadwerkelijk CO2-neutraal wil zijn, zal er 
ook na 2020 actief moeten worden ingezet op het gebruik van duurzame 
vervoersmiddelen. Dit is een grote uitdaging en vraagt om een cultuurverandering 
van de organisatie en het gedrag van medewerkers. Om die reden wordt een 
eerste stap gemaakt in de periode 2018-2020.  
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IV. Communicatie 

Informatievoorziening CO2 algemeen 
Informatievoorziening over de CO2 footprint, strategie en voortgang wordt verzorgd door 
programma duurzaamheid/Green Office Utrecht. Zoveel mogelijk informatie wordt 
publiek aangeboden via uu.nl/duurzameUU. 
Er lopen verschillende actielijnen op het gebied van communicatie en bewustwording 
waarbij de inzet is om de CO2-reductie te realiseren. Deze actielijnen zijn belegd bij 
Green Office Utrecht (hierna GOU) en het programma duurzaamheid en C&M, en indirect 
bij communicatie V&C, FSC en ITS.  
 
Voorbeelden hiervan zijn campagnes en activiteiten die gericht zijn op ‘kleine 
duurzaamheid’. GOU en communicatie programma Duurzaamheid bundelen activiteiten 
op dit vlak onder de noemer SustainableUU, Sustainable me. Het FSC werkt ism GOU en 
het programma duurzaamheid aan een campagne waarbij wordt ingezet op correcte 
afvalscheiding. 
Het programma duurzaamheid heeft een pilotproject Zichtbaar Duurzaam lopen in het 
Bestuursgebouw waarbij met posters op in het oog lopende plaatsen wordt 
gecommuniceerd over duurzaamheid. Deze campagne gaat uitgebreid worden naar een 
aantal grote, druk bezochte gebouwen waar veel studenten en medewerkers rondlopen. 
 
2018 – 2020:   geen extra kosten 

Campagne mobiliteit (organisatiecultuur en gedrag) 
 
Inzet op impact autoverkeer medewerkers 
Er wordt gestart met het maken en delen van content waarin de transitie binnen 
mobiliteit centraal staat. Op die manier wennen medewerkers aan het idee dat fiets en 
OV de norm zijn om naar het werk te komen. We verwachten dat beleid rond mobiliteit 
dan beter zal landen bij medewerkers. 

Daarnaast wordt een inventarisatie gedaan onder de USP partners, overheden, 
organisaties en bedrijven met een soortgelijke schaalgrootte en met vergelijkbare 
mobiliteitsvraagstukken. Welke interventies zijn gedaan en beklijven deze? Hoe worden 
gedrags- en informatiecampagnes elders ondersteund door beleid? Op basis van de 
bevindingen kan een keuze worden gemaakt voor de aanpak van een gedrag- en 
informatiecampagne. 
 
Inzet op impact vliegverkeer 
Eerste stap hierin is de inventarisatie van de vliegreizen. Op basis daarvan kan een 
communicatiestrategie worden bepaald. 
 
2018 – 2020:  100.000 euro 
 
Campagne energie (organisatiecultuur en kennis) 
Campagne specifiek gericht op medewerkers die vanuit hun werkzaamheden invloed 
hebben op het energieverbruik van de universiteit, bijvoorbeeld gebouwbeheerders en 
gebruikers. Het doel hiervan is enerzijds het onderstrepen van de urgentie van het 
verminderen van energie, anderzijds het opdoen en delen van kennis hoe dit mogelijk is. 

2018-2020:   100.000 euro 
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V. Financiën  

Eenmalige kosten 

Campagne mobiliteit 2018 - 2020 100.000 
Campagne energie 2018 - 2020 100.000 
  

Totaal periode 2018-
2020 

 
200.000 

 

De campagne gericht op mobiliteit wordt gefinancierd vanuit de 
arbeidsvoorwaardengelden. 

De campagne gericht op energie is al in ontwikkeling bij V&C en zal via begroting V&C 
worden gefinancierd.  

Overige kosten: 

Pilotprojecten mobiliteit 

De ambities op het gebied van mobiliteit te realiseren zal nieuw beleid opgesteld 
moeten worden. Ter ondersteuning hiervan zullen gerichte pilots en projecten 
worden ontwikkeld en uitgevoerd.  

Huisvestingslasten 

Investeringen en huisvestingslasten gerelateerd aan vastgoed en energie zijn 
afhankelijk van keuzes in het strategisch vastgoedplan en de energiestrategie. 
Deze worden als onderdeel van het strategisch vastgoedplan en de energiestratie 
vastgesteld, waarbij investeringsbesluiten worden genomen op basis van total 
costs of ownership. 

Compenseren vliegreizen   
De totale kosten bedragen ongeveer 82.000 euro per jaar. Deze kosten worden 
niet centraal belast, maar komen uit hetzelfde budget waaruit vliegtickets 
bekostigd worden, als meerprijs op een vliegticket.  

VI. Verantwoording 

CO2 reductie is een gezamelijke verantwoordelijkheid van alle faculteiten en directies. 
Faculteits- en domeindirecteuren zijn verantwoordelijk voor CO2 reductie binnen de eigen 
organisatie. Om de voortgang en de effecten van maatregelen te bewaken wordt CO2 
reductie onderdeel van de bestuursagenda’s en de PDCA cyclus van het MO. 

Het programma duurzaamheid stelt jaarlijks een CO2 footprint op en rapporteert over de 
voortgang van de CO2 strategie aan het management overleg van de Universiteit Utrecht.
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VII. Ontwikkelingen CO2 2014-2020 

 
 

jaartal 

  energie    mobiliteit   
Impact op CO2 
footprint 

2014  Basisjaar CO2 Footprint   100% 

2015  Inkoop van windenergie voor al het elektriciteitsverbruik in de 
binnenstad en een gedeelte van het verbruik op het Utrecht 
Science Park. 

‐12% 

2017  De Nederlandse Spoorwegen stappen volledig over op 
windenergie. Al het woon‐werkverkeer van studenten en 
medewerkers per trein is daarmee CO2 neutraal. 

‐8% 

2018  10% van het totale aardgasverbruik wordt vervangen door groen 
gas. 

‐5% 

2018  Alle dienstreizen per vliegtuig worden gecompenseerd.  ‐9% 

2019  Tram Uithoflijn gaat in gebruik. De tram rijdt op groene energie.  ‐4% 

2020  Totaal aantal medewerkers dat per auto naar De Uithof reist 
gereduceerd van 22% naar 19% 

‐1,5% 

2020  Energiebesparing door besparende maatregelen en onderhoud  ‐5% 

2020  Het wagenpark van het Facilitair Service Centrum rijdt emissieloos.  ‐0,50% 

   Verwachte reductie in 2020 t.o.v. 2014  45%

 

CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 2014, inclusief en exclusief geplande CO2 
compensatie  

 

Doel 


