Samen CO2-reduceren!
In november 2015 heeft de controle audit van de CO2-Prestatieladder weer plaatsgevonden. Het heeft veel
energie gekost maar we hebben het niveau 5 certificaat weten te behouden! CO2seminar helpt ons dit jaar
om alles rondom registratie en documentatie goed op de rit te krijgen. Hiervoor hebben jullie al een aantal
instructies ontvangen. In dit bericht willen we ook aandacht geven aan onze CO2 footprint van 2015, deze
is hieronder te zien.
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Doelstelling 2017 < 5% CO2 reductie!
Deze doelstelling is ten opzichte van referentiejaar 2013 en is gerelateerd aan de behaalde omzet.
Om deze doelstelling te kunnen behalen moeten we natuurlijk CO2-reducerende maatregelen nemen en
hebben we jullie hulp hier hard voor nodig!
Maatregelen
We willen graag nog even jullie aandacht vragen voor het volgende:
1. Kilometerregistratie
We merken dat nog niet altijd de kilometerstanden van de auto’s goed worden genoteerd. Aan
het einde van de maand willen wij graag een fysieke opname van de kilometerstand hebben. We
kunnen dan halfjaarlijks bekijken hoeveel er per auto wordt verbruikt.
2. Tankpassen
Alle auto’s hebben nu een eigen tankpas, deze mogen alleen voor dit betreffende kenteken
worden gebruikt en niet voor het aftanken van andere auto’s of materieel. Willen jullie hierop
blijven letten?
3. Afval
We willen graag dat jullie meedenken over hoe we afval beter kunnen scheiden en/of recyclen op
projecten. Ideeën kunnen worden ingediend bij Miranda.
4. Registratielijst materieel
We zien dat nog er nog af en toe wordt getankt voor meerdere kranen of dumpers per tankbeurt.
Om het gemiddelde verbruik per kraan en/of dumper te kunnen berekenen moeten we per
machine weten wat het aantal getankte liters is. Graag jullie aandacht hiervoor.
Mochten jullie zelf nog ideeën hebben over hoe wij CO2 kunnen reduceren dan zijn deze altijd welkom!
Bedankt voor jullie medewerking.
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