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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Zoals bekend, spant Biemond en Zonen zich voortdurend in om het totale energieverbruik van de
organisatie te beheersen en te verbeteren om daarmee de certificering op niveau 3 van de CO2prestatieladder te behouden en de kosten zo laag mogelijk te houden.
Wij willen u graag informeren over de voortgang van de doelstellingen en resultaten.
Wij hebben eerder onze doelstelling voor het reduceren van CO2 samengesteld. De CO2-uitstoot relateren we
vanaf 2015 aan het omzetpercentage. De doelstelling is om de CO2-uitstoot op basis van het omzetpercentage te hebben gereduceerd met 4% in 2020.
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We zijn weer gaan bekijken hoe onze energiestromen met CO2-uitstoot er hebben uitgezien in het afgelopen
jaar. De totale uitstoot CO2 in 2017 bedraagt 1.615,2 ton CO2. Hierboven is de verdeling van de uistoot
naar de verschillende energiestromen weergegeven.
De totale uitstoot in 2017 ligt nu al 4% lager dan in het basisjaar 2015. Dit is heel positief, zeker ook
omdat van 2015 tot en met 2017 de hoeveelheid werk (de omzet) sterk is toegenomen.
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Reductiemaatregelen en resultaten
Elke medewerker van Biemond en Zonen kan onveranderd bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Onze gezamenlijke inspanningen hebben per medewerker geleid tot een
vermindering van 30,07 ton CO2-uitstoot in 2015 naar 29,66 ton CO2-uitstoot in 2016 en naar maar
28,84 ton CO2-uitstoot in 2017! We zitten dus op de goede weg.
Naast de inspanningen die we in 2018 van u weer verwachten zullen wij als organisatie uiteraard ook
verdergaande maatregelen nemen, zoals:
-

Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine / auto;

-

Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen;

-

Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het verbruik van de machines.
Mocht u goede suggesties hebben, meldt deze dan aan onze CO2-functionaris Richard Tuasela,
of maak ze kenbaar in de ideeënbus in de kantine.
Via de website publiceren we een uitgebreide versie van de rapportage.

