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Inleiding
Inn 2013 hebben wij ons tot doel gesteld om minimaal te voldoen aan de CO-2
prestatieladder niveau 3.
Om dit te bereiken hebben we allereerst getracht om meer inzicht te verkrijgen in de uitstoot
van CO-2 en de bronnen die hieraan ten grondslag liggen.
In het jaarplan wordt aangeven wat de resultaten zijn van onze inspanningen in deze en welke
vervolgstappen er genomen gaan worden voor het komende jaar om onze doelstellingen m.b.t.
de CO-2 reductie verder te bereiken.
Op basis van de ervaringscijfers die we gaan opbouwen en de ervaringsuitwisselingen met
diverse werkgroepen trachten we een steeds meer en beter onderbouwde en uitdagende
doelstellingen te verkrijgen.
Het beleid om de CO-2 uitstoort te reduceren is een wezenlijk onderdeel van het
bedrijfsbeleid. Dit houdt in dat bij alle belangrijke beslissingen wordt bekeken welke invloed
deze hebben op de uitstoot van CO-2.

Doelstellingen
In het onderliggende document worden doelstellingen aangegeven voor de middellange
termijn
Deze doelstellingen zijn middels de site van SKAO getoetst of deze in lijn zijn met de
overige branche-genoten.

Per doelstelling wordt een evaluatiedatum opgesteld alsmede een eindverantwoordelijke.
Het budget voor 2016 / 2017 wordt begroot op € 4000,De kosten bestaan o.a. uit:
Tijdbesteding t.b.v. deelname aan de bijeenkomsten
Bijdrage aan de kosten t.b.v. de bijeenkomsten.
Studiekosten besparing electra en gas kantoorruimte
Aanpassen website
Instructiebijeenkomsten eigen medewerkers
Training en scholing voor machinisten en chauffeurs.

Doelstellingen en actieprogramma
Doelstellingen
De CO2 uitstoot de komende 10 jaar (t/m 2024) met minimaal 4 % vermindering

De doelstelling is de CO2-uitstoot in de periode 2014-2019 te verlagen met 2 % per fte.
- Verminderen CO2-uitstoot als gevolg van brandstof met 5 %. (scope 1)
- Verminderen CO2-uitstoot als gevolg van elektraverbruik en gasverbruik met 5 %. (scope 2)

Doelstellingen voor 2016/ 2017

Verminderen CO2-uitstoot als gevolg van electra en gasverbruik.
Het electra en gasverbruik wordt bepaald door het verbruik van het kantoorpand en de
werkplaats.
Om dit verder terug te dringen worden de navolgende akties genomen:

Bij vervanging wordt gebruik gemaakt van energiezuinige lampen cq armaturen

Daar waar mogelijk worden bewegingsschakelaars geplaatst om onnodig branden van de
verlichting te voorkomen

De verwarming van het kantoorpand wordt kritisch beheerd. Tijdig terug draaien van de
thermostaat en uitschakelen in de weekends.

Het uitschakelen van de stanby-modus van diverse apparatuur waaronder
kopieerapparatuur en printerapparatuur tijdens de avonden en weekends.
Don zal een stappen plan uitwerken waarin de bovenstaande akties zijn opgenomen. In dit
aktieplan wordt concreet aangegeven wie voor welke actieverantwoordelijk is.
Met bovenstaande wordt getracht een besparing van 5 % op gas en elektriciteit te bereiken.
Aktie Don, 01-03-2016

Sectorinitiatief
Deelname aan Will2Sustain (W2S) wordt als zeer positief ervaren. Wel zal door JanJaap beter
moeten worden gecommuniceerd naar de directie m.b.t. zijn bevindingen komende uit deze
werkgroep/
Aktie Jan Jaap, 01-02-2017

Bandenspanning
Voor 2016/2017 zal extra aandacht uitgaan aan de bandenspanningen van de rijdende
voertuigen en het materieel. Door de juiste bandenspanning kan een aanzienlijke reductie
worden verkregen (ca. 2%, bron SKAO)
Aktie Don, 01-03-2017

Het nieuwe draaien.
Brandstof besparing te bereiken door o.a. de juiste machinekeuze, juiste rijstijl en uitrusting
en adequaat onderhoud.
De besparing is hierop is ca 3 % (bron SKAO)
Aktie Don, 01-03-2017

Communicatie
Communicatie met externen geschiedt via het internet.
Dit is het afgelopen jaar slechts eenmaal uitgevoerd. De gegevens op de site moeten minimaal
eenmaal per half jaar worden geactualiseerd
Aktie Jan Jaap. 01-03-2017
Communicatie
CO-2-programma moeten worden opgenomen in het introductie-programma t.b.v. nieuw
personeel.
Elke 3 maanden zal in het personeelsoverleg aandacht worden gevraagd voor CO-2 en de
reductie hiervan.
Aktie Jan Jaap. 01-01-2017

Transportbewegingen
Transportbewegingen worden beperkt door o.a. de vrachtwagen parkeren op de zaak en de
shovel op de werklocatie. Woon-werkverkeer geschiedt d.m.v. kleinere voertuigen.
Aktie Don. 01-01-2017

