
Carbon Compliancy Program
Maakt kansen en risico’s concreet voor de industrie

CO
2
-reductie in het proces, utilities of in de keten is belangrijker dan ooit. De nationale 

doelstelling van 49% CO
2
-reductie in 2030 zal uiteindelijk worden vertaald naar harde 

doelstellingen voor individuele bedrijven. Ondersteunen met subsidies zoals de SDE++ 

en stimuleren (zoals de CO
2
-heffing) gaat geleidelijk maar zeker over naar handhaving. 

De informatieplicht is daar een concreet voorbeeld van. Een vergaande CO
2
-reductie 

in de snel veranderende energiewereld vraagt om inzicht, lef en keuzes. BlueTerra 

ondersteunt industriële bedrijven integraal bij het voorbereiden, concretiseren 

en uitvoeren hiervan. Wij kijken vooruit zodat bedrijven kunnen voldoen aan hun 

(toekomstige) wettelijke verplichtingen en daarbij hun risicoprofiel voor energie en 

CO
2
-emissie laag kunnen houden.

Stap voor stap naar low-carbon profile

Het voorkomen van hoge CO
2
- en omschakelingskosten 

vraagt om een anticiperende houding. Industriële 

bedrijven die nu willen omschakelen naar een CO
2
-

arm profiel kunnen gebruik maken van het Carbon 

Compliancy Programma (CCP) van BlueTerra. Het 

Carbon Compliancy Program is een flexibel en cyclisch 

programma voor de industrie waarin draagvlak wordt 

ontwikkeld op management en uitvoerend niveau. Er 

wordt gekeken naar uw risicoprofiel op basis van de 

Carbon Risk Identifier en werkt toe naar een pragmatisch 

stappenplan waarin de CO
2
-footprint wordt verlaagd 

naar het vereiste niveau.
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Carbon Compliancy Program

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, 

die stap voor stap grip geven op uw CO
2
-footprint:

Identification Compliancy risks: vaststellen 

van implementation & policy gap en eerste 

verkenning van risico’s en kansen

Site analysis: integrale beoordeling van

CO
2
-reductie in utilities, proces en keten (scope 

1, 2 en 3)

Roadmap CO
2
-neutral: planvorming rond 

verbeterprojecten, gedragsverandering en 

contractering van duurzame bronnen en fasering

Raising Corporate awareness: creëren van 

draagvlak en inrichting van de interne organisatie

Planning & Financing (CAPEX en OPEX): 

afstemming intern/extern w.o. financiers

CO
2
 Program management: 

uitvoeringsbegeleiding (bijvoorbeeld

ISO 50001/14051)

CO
2
 monitoring: rapporteren en indien nodig 

bijsturen op basis van prestaties

CARBON RISK IDENTIFIER

Current program

2050 target

Expected legal cap

Own ambition
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Average cost €/ton CO2

CO2 reductionPolicy gap

Implementation gap

Company: example site: Amsterdam 

-49%

-95%

One-Day-Industry-Scan

BlueTerra heeft een sterke softwaretool 

ontwikkeld waarmee een industrielocatie in 

één dag kan worden doorgelicht. Deze tool is 

inmiddels in tientallen bedrijven toegepast en 

gevalideerd. Uit de One-Day-Industry-Scan 

komen direct alle relevante procesoptimalisaties, 

besparingsmaatregelen, mogelijkheden voor de 

utilities en contractering van duurzame bronnen 

naar voren. Dit vormt het perfecte startpunt voor 

het vaststellen van kansrijke ontwikkelroutes. U 

kunt de One-Day-Industry-scan ook los van het 

Carbon Compliancy Programma inzetten.
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Het Carbon Compliancy Programma van BlueTerra geeft 

stevige grip op de materie en biedt de mogelijkheid tot 

integrale ondersteuning bij het voldoen aan de meest 

recente  duurzaamheidseisen. Het team van BlueTerra 

bestaat uit economen, technische experts, juristen & 

programmanagers. Wilt u ook de volgende stap zetten 

in verlaging van uw CO
2
-footprint? Neem dan contact 

op met één van onze experts.


