
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nederland CO2 Neutraal 
Werkgroep: Mobiliteit 3 
 
Mobiliteit 3  
Mobiliteit 3 is een werkgroep binnen Nederland CO2 Neutraal. In deze werkgroep zitten allerlei 
bedrijven die de CO2 uitstoot willen verminderen. Mobiliteit 3 komt diverse keren per jaar bij elkaar 
om  ideeën en ervaringen te delen met elkaar.  
De ideeën en ervaringen, die worden besproken hebben voornamelijk te maken met mobiliteit.   
Tevens worden er voor de implementatie van de maatregelen tips gegeven om het maximale 
resultaat uit de maatregel te krijgen. 
 
Krämer Groep BV 
 De bedrijven Krämer Bouw, Verbeek Aannemersbedrijf bv, MOG Service & Onderhoud bv en Z.A. 
Overhage bv opereren gezamenlijk onder de naam Krämer Groep. In augustus 2016 zijn Eb Beheer 
BV en Aannemesbedrijf GB van Hoek overgenomen. Technisch Installatiebedrijf De Vest is per 1 
februari 2017 opgericht. Deze 3 bedrijven zijn gevestigd in Delft. 
 Krämer Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van curatief onderhoud, renovatie, herstel en 
aanpassingen aan vastgoed in de categorie utiliteitsgebouwen. De projecten betreffen over het 
algemeen kortstondige werkzaamheden.   
 
Energiebeleid  
Het energiebeleid van Krämer Groep is gericht op het beperken van het verbruik van brandstoffen, 
elektriciteit en gas waardoor de emissie van CO2 wordt teruggebracht. Om dit doel te bereiken zal 
aandacht worden besteed aan het vergroten van het energiebewustzijn van de medewerkers en aan 
het efficiënt gebruiken van energie.  
Het beleid is gericht op zowel reductie van energie als reductie van CO2-emissie. Als doelstelling met 
betrekking tot groene stroom geldt dat Krämer Groep voornemens is om uiterlijk in 2018 volledig 
gebruik te maken van groene stroom.  
 
Reductiedoelstellingen  
De inventarisatie van de verbruiksgegevens heeft een nauwkeurig beeld gegeven van het 
energieverbruik als gevolg van brandstoffen, elektriciteit en gas. De CO2-footprint en het Overzicht 
energiestromen, energieverbruik en energieverbruikers hebben inzicht gegeven in de verdeling van 
het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-emissie.   
Op basis van de inventarisatie van gegevens is beoordeeld dat er een besparing van 15% mogelijk is 
voor Scope I & II. 

 

 

 


