
** Aanpassing op Pilkes CO2 Nieuws van juli 2017**

In het Nieuwsbericht van juli 2017 (Pilkes CO2 Nieuws) is de oude conversiefactor voor

grijze stroom gehanteerd bij de scope 3 gegevens. Daarom bij deze de aanpassing en de

juiste tabel. Er is niet zoals eerder aangegeven 50,6 ton CO2 in 2016 bespaard, maar

58,5 ton CO2.

Conventioneel 

verbruik per jaar 

(kWh)

Werkelijk 

verbruik per jaar 

in kWh

conversiefactor 

grijze stroom 

o.b.v. ladder 

versie 3.0

Conventioneel 

verbruik per 

jaar(ton CO2)

Werkelijk 

verbruik per jaar 

(ton CO2)

Gerealiseerde 

besparing in ton 

CO2
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2013 15.088,0 10.783,6 526 7,9 5,7 2,3 28,5%

2014 99.142,1 62.672,3 526 52,1 33,0 19,2 36,8%

1e helft 2015 218.972,8 92.669,3 526 115,2 48,7 66,4 57,7%

2015 441.012,4 200.544,5 526 232,0 105,5 126,5 54,5%

1e helft 2016 52.492,3 23.460,0 526 27,6 12,3 15,3 55,3%

2016 169.588,3 58.461,7 526 89,2 30,8 58,5 65,5%

Target 2017 (2014 + 2%) 38,8%

Target 2020 (2014 + 5%) 41,8%

Nieuwsbericht september 2017

** Elektraverbruik 1
ste

half jaar 2017 **

In de onderstaande grafieken is het elektraverbruik van de vestiging Stompetoren en Utrecht over

de eerste helft van 2017 te zien. Bij beide vestigingen is het verbruik in de eerste helft van 2017

wederom lager dan in de voorgaande jaren.
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We monitoren het elektraverbruik iedere maand. Helaas zien we in juli en augustus 2017 een

stijging van het elektraverbruik op de vestiging Stompetoren ten opzichte van dezelfde maanden in

2016. We weten nog niet wat hiervan de oorzaak is. Wellicht was het verbruik in 2016 in deze

maanden bijzonder laag of wellicht is er in deze maanden in 2017 toch extra verbruik opgetreden.

In september 2017 hebben we geconstateerd dat in de werkplaats zo nu en dan een lichtlijn blijft

branden (deze worden automatisch aan en uitgeschakeld met een bewegingssensor). Er is verder

onderzoek nodig om te achterhalen of dit de oorzaak is van de stijging van het verbruik ten

opzichte van 2016 in juli en augustus. In het overzicht hieronder is de stijging te zien.
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** Voortgang elektraverbruik juli en augustus 2017 **
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