7 december 2021

Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
Onze organisatie was reeds veel jaren geleden bezig om onze CO2-uitstoot te laten bepalen en vast te laten
leggen in een CO2-footprint.
Dit duurzaamheidspad hebben wij al in 2016 vervolgd met een opzet om te komen tot certificatie.
Eind 2016 zijn wij vervolgens gecertificeerd geworden op de CO2-prestatieladder niveau-3.
In 2019, 2020 en ook dit jaar hebben wij weer onder begeleiding van onze adviseur het onderhoud
vervolgd voor het gecertificeerde systeem. Over het afgelopen jaar 2020 was een nieuwe CO2-footprint
opgesteld. Hierna is de vertaalslag gemaakt naar de nieuw op te stellen rapportagestukken.
Recent is ook alvast gekeken naar de eerste resultaten over het 1ste halfjaar 2021 (zie de footprint’s op
onze website). Ook is geëvalueerd hoe we er voorstaan met ons sector- en keteninitiatief en onze
reductiedoelstelling. Terwijl onze omzet de afgelopen jaren flink is gestegen, loopt de CO2-uitstoot
“genormaliseerd” o.b.v. deze omzet flink naar beneden. De genormaliseerde uitstoot geeft ook dit
1ste halfjaar weer een gunstig beeld. Wij hebben vooralsnog besloten op dit moment de reductiedoelstelling
nog niet aan te passen; wel streven we ernaar dat de komende jaren de reductie op het jaarniveau wordt
gehaald van 0,8% reductie t.o.v. het afgelopen jaar. (zie ons energiemanagementactieplan)
Vanaf het derde kwartaal van 2016 was aangehaakt bij het initiatief van brancheorganisatie Cumela.
Het betreft een lidmaatschap en het bezoek van seminars en andere bijeenkomsten.
De bijeenkomsten werden vervolgens opvolgend bezocht in de regio Noord Holland. Dit is inmiddels door
verschillende collega’s van ons vervolgd, waarbij onze collega Theo Conijn in 2017 het stokje had
overgenomen. Ook dit jaar is de deelname aan het sector initiatief vervolgd bij de Cumela.
Wij willen graag het ingezette pad van de duurzaamheid op dezelfde wijze vervolgen en vragen iedereen
z’n steentje eraan te willen blijven bijdragen!
Met deze nieuwsbrief willen wij graag onze medewerkers, maar ook de externe belanghebbenden informeren
over onze stappen op de het vlak van de duurzaamheid.
Uiteraard houden wij jullie ook na vandaag verder op de hoogte.
Mark Koning en Theo Conijn

