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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij bericht dat wij onder begeleiding van onze adviseur het onderhoud
hebben vervolgd en gemonitord voor ons gecertificeerde systeem CO2-prestatieladder niveau-3. Over het jaar
2018 was na ontvangst van onze energie-afrekening weer een nieuwe CO2-footprint opgesteld. Daarna is de
vertaalslag gemaakt naar de nieuw op te stellen rapportagestukken. Ook is inmiddels geëvalueerd hoe we er
voorstaan met ons sector- en keteninitiatief en onze reductiedoelstelling.
De uitstoot over 2018 t.o.v. onze reductiedoelstellingen gaf een gunstig beeld dat we volledig en geheel in
de pas lopen als we onze uitstoot “genormaliseerd” uitrekende t.o.v. onze omzet.
Door de flinke omzetstijging en beperkte CO2-uitstoot stijging, kwam de ‘genormaliseerde’ uitstoot weer flink
lager uit in 2018. Vorig jaar hadden we met het laatste inventarisatiejaar 2017 de gestelde vijf jaar
volgemaakt vanaf het basisjaar 2012. In onze rapportages is nog geen nieuw basisjaar opgenomen met een
nieuwe reductiedoelstelling. Er is intern besproken dat de reductiedoelstelling niet in lijn met de resultaten
uit de laatste jaren kan worden gekozen, want het is niet de verwachting dat de reductie in hetzelfde
percentage blijft doorgaan naar beneden. Recent zijn we verhuisd naar een geheel nieuw pand waarbij de
energiesetting totaal anders is dan het vorige bedrijfspand. Hierbij kunnen we volgend jaar naar verwachting
de eerste resultaten van de nieuwe bedrijfshuisvesting beoordelen, waarna we wellicht een nieuwe
doelstelling kunnen presenteren met een nieuw basisjaar.
Na de samenstelling en evaluatie van onze uitstootgegevens over het afgelopen jaar 2018 hebben we ook
reeds de status over 2019 tot op heden bepaald en onder de loep genomen.
Hierbij hebben we ingezoomd op de brandstofverbruiken t/m 1ste helft 2019.
De verbruikte brandstoffen gaf met een doorrekening naar een heel jaar reeds lager aan.
Wanneer we de ingeschatte omzetstijging hierin meenemen en de recente verhuizing naar een duurzaam
pand, komen we uit op een uitstootvermindering t.o.v. 2018 weer lager uit.
Deze eerste resultaten over het huidige jaar geven op dit moment aan dat wij ook dit jaar goed in lijn
zitten met onze CO2-uitstoot en behaalde doelstelling. In de loop van 2020 zullen wij de exacte gegevens in
kaart laten brengen over het huidige jaar 2019 en daar onze doelstellingen op aanpassen.
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.
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