Nieuwsbrief 01 – 2015 CO2-prestatieladder
CO2-uitstoot Van der Wiel
Tijdens het traject van de CO2-prestatieladder is, om de uitstoot van CO2 te verminderen, een doelstelling
geformuleerd. De doelstelling van Van der Wiel Holding BV is dat we in vijf jaar een CO2-reductie willen
behalen van 10%. Bij deze doelstelling is de overstap van grijze naar groene stroom niet meegerekend.
Deze overstap betekent namelijk een reductie van circa 70%. Met andere woorden willen we dus bereiken
dat de CO2-uitstoot in 2016 10% lager ligt dan in 2011.
Uitstoot CO2 in 2014
De uitstoot CO2 in 2014 bedraagt 10.953,96 ton. Voor de directe uitstoot, zoals brandstofverbruik van de
vrachtwagens en bedrijfsauto’s is de uitstoot 10882,67 ton CO2 en voor de indirecte uitstoot, zoals
elektriciteitsverbruik is de uitstoot 71,29 ton CO2. Aan deze cijfers kunnen we zien dat de brandstofuitstoot
(zoals ook verwacht) de hoogste uitstoot geeft binnen Van der Wiel. Van de totale uitstoot is 99,35% directe
emissie (o.a. brandstof) en 0,65% indirecte emissie (o.a. elektriciteit). De emissiestromen worden uitgebeeld
in onderstaande afbeelding.

Planning CO2-prestatieladder
Op dit moment is Van der Wiel bezig met de emissie inventaris 2014. Aan de hand van deze emissie
inventaris kan worden gekeken waar Van der Wiel op dit moment staat t.o.v. het basisjaar. Daarnaast wordt
gekeken of de maatregelen die zijn genomen effectief zijn geweest en wordt er geïnventariseerd welke
nieuwe maatregelen genomen kunnen worden om de CO2-emissie te reduceren. Bij deze inventarisatie is
jullie hulp natuurlijk erg welkom.
De maatregelen die onder andere geëvalueerd gaan worden zijn als volgt:
- vol heen- en terug rijden bij projecten
- aanpassing contract m.b.t. groene stroom
- vervanging vrachtwagens naar Euro EEV / Euro 6 norm
- voorlichting zuinig rijden
- controle CO2-uitstoot tijdens werkplekinspecties
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Totaal Van der Wiel
Holding

Infra en Milieu

Transport

Biogas

Planontwikkeling

Enviso

DBG
79,87%

17,63%
0,51%

0,71%

0,29%

0,75%

0,23%

Uitstootpercentage Van der Wiel Holding BV

Initiatieven en ideeën medewerkers
Omdat jullie veel kennis en ervaring hebben met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden voor de
Van der Wiel bedrijven, is het voor ons belangrijk dat er wordt meegedacht over mogelijke nieuwe initiatieven
met betrekking tot het verminderen van CO2-uitstoot. Deze ideeën kunnen worden doorgegeven aan de
betreffende (hoofd)uitvoerders of VGM-coördinator.

HOE KUNNEN WE CO2-BESPAREND WERKEN?!?
(mogelijkheden met betrekking tot keten, auto’s, machines, verlichting, kachels, afstanden werkverkeer etc.)
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