
Hoe vermindert provincie Groningen haar CO2-uitstoot?

2019-2021

Provincie Groningen zet zich in voor het verminderen van de 
CO2-uitstoot van de organisatie. Het doel is om uiterlijk in 2050 95% 
minder CO2-uitstoot te bereiken ten opzichte van het basisjaar 1990. 
In dit overzicht is te zien welke stappen we vanaf 2019 hiervoor 
zetten. Zoals in het verduurzamen van onze gebouwen en voertuigen 
en in de manier waarop we reizen. 

We zijn goed op weg! 
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* Dit percentage geldt voor voertuigen en gebouwen, van zakelijk reizen zijn van 2019 geen gegevens bekend.

Gasverbruik

Het gasverbruik in 2019 is 598 duizend m3 en in 

2021 is dat 79 duizend m3.  Dit hebben we bereikt door o.a. in 

2020 in de hoofdgebouwen van het gas af te gaan. 

We verwarmen nu met warmtepompen. 

Energieverbruik
Het energieverbruik in 2019 is 4,5 MWh en in 2021 4,9 MWh. 

Doordat provincie Groningen Nederlandse groene stroom inkoopt én zelf opwekt 

met zonnepanelen, is de CO2-uitstoot van energie 0 kg!
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Voertuigen

In 2030 is 100% van de 
lichte voertuigen en zo veel 
mogelijk zware voertuigen 
emissieloos.

MAATREGELEN

Nieuwe elektrische auto 
(met meer in bestelling).

Vervangingsschema voor 
voertuigen:  in 2026 is 
80% van de lichte 
voertuigen (<3500 kg) 
emissieloos.

Biodiesel (HVO-100) als 
transitiebrandstof.

Gebouwen

In 2028 is het vastgoed  
van provincie Groningen 
energieneutraal.

MAATREGELEN

Inkoop van groene 
hernieuwbare energie.

Verduurzamen 
gebouwen en panden 
afstoten.

Zakelijk reizen

In 2023 is er inzicht in de 
uitstoot van zakelijk reizen, 
zodat er in 2024 duidelijke 
doelstellingen gesteld 
kunnen worden. 

MAATREGELEN

Verkennen opties 
mobiliteitskaart.

Reizen vermijden.

Reisinformatie op één 
pagina op intranet.

Stimuleren OV en 
fietsgebruik.

De CO2-prestatieladder

Om beter inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot binnen de organisatie 

maakt provincie Groningen gebruik van de CO2-prestatieladder. 

Zo kan de organisatie deze uitstoot beter en gerichter verminderen!

Doelstellingen voor de toekomst

2023 Duidelijk inzicht in de uitstoot van zakelijk 

reizen.

2024
Heldere doelstellingen voor zakelijk reizen.

2026 80% van de lichte voertuigen (minder dan 3500 

kg) is emmissieloos.

2028 Het vastgoed van provincie Groningen is 

energieneutraal.

2030 100% van de lichte voertuigen en zo veel 

mogelijk zware voertuigen is emmissieloos. 

Ook heeft provincie Groningen minstens 49% 

minder CO2-uitstoot ten opzichte van het 

basisjaar 1990.

2050 Provincie Groningen heeft 95% minder 

CO2-uitstoot ten opzichte van het basisjaar 

1990.
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Wil je zelf ook bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? Let op je bandenspanning, rijd zuinig en efficiënt! 

En heb je zelf tips, laat het ons dan weten (via d.i.cramer@provinciegroningen.nl). Kijk voor meer informatie op: www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/co2-beleid/
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