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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Zoals in de nieuwsbrief van januari jl. en eerdere nieuwsbrieven al aangegeven willen we onze medewerkers
blijven informeren over de voortgang van doelstellingen, reductiemaatregelen. In 2015 was onze totale CO2uitstoot 1.684 ton. De onderdelen Mobiele werktuigen en Goederenvervoer hadden hierin met respectievelijk
41% en 57% het grootste aandeel.
Doelstellingen CO2-reductie
De doelstelling is om de CO2-uitstoot per fte, ten opzichte van 2011, te hebben gereduceerd met
4% in 2021.
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De totale uitstoot CO2 in 2015 bedraagt 1.683,9 ton
CO2. Hiernaast is de verdeling van de uistoot naar de
verschillende energiestromen nog eens weergegeven.
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Reductiemaatregelen
We realiseren ons dat de hierboven genoemde vermindering van 4% in 10 jaar tijd, ambitieus is te
noemen. Er zal in de sectoren die verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel in onze CO2-uitstoot flink
geinvesteerd moeten worden in zuinigere motoren en technieken. Maar dat alleen is natuurlijk niet
voldoende om een duurzame reductie te realiseren. Ook van onze medewerkers vragen we een constante
inspanning op dit vlak. Denk na over hoe u uw brandstofverbruik kunt reduceren. Laat bijvoorbeeld geen
motoren onnodig stationair draaien. Laat in de kantoren en in de werkplaats het licht niet onnodig
branden. Het zijn allemaal kleine inspanningen met grote, positieve, gevolgen voor onze CO2-uitstoot.
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Resultaat
De grootste beloning voor uw en onze inspanningen op dit vlak zijn natuurlijk een schonere leefomgeving
voor uzelf en anderen. Maar ook onze overheid doet haar best om bedrijven die hun best doen de CO2uitstoot te reduceren, daarmee te helpen. Zo werken steeds meer lokale overheden bijvoorbeeld met
gunningskortingen voor bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2 prestatieladder. Biemond en van Pelt B.V.
staat op trede 3 van deze pretatieladder.

