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Nieuwsbrief CO2
Als gehele Boermangroep willen we in 2018 ons certificeren op niveau 3 van de
CO2 -Prestatieladder. Voor het onderdeel Zwatra zijn we al vanaf 2013 hiervoor
gecertificeerd, dit willen we nu uitbreiden naar alle onderdelen.
Dit betekent dat we als gehele groep op zoek zullen gaan naar verbeteringen
om te verduurzamen en ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2uitstoot te verlagen.
Met de Nieuwsbrief CO2 informeren we onze medewerkers en andere belanghebbenden over de (voortgang van)
doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.
In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen betreffende ons keteninitiatief
Ecostars.
Keteninitiatief
Keteninitiatief
De Boerman groep neemt actief deel aan het verbeterprogramma ECOSTARS. ECOSTARS is een Europese
erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht en personen. De gemeente Rotterdam doet sinds 2013 mee
met het ECOSTARS-programma. Hierin is de gemeente uniek in Nederland.
Op 3 oktober 2018 j.l. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden vanuit Logistiek 010 waar dhr. Nienhuis als deelnemer
aanwezig was.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente Rotterdam aangegeven dat in 2025 het transport in de binnenstad
emissie neutraal dient te zijn.
Op basis van deze ontwikkelingen heeft Boerman besloten een samenwerking aan te gaan met Breytner (zero
emisson transport).
Zodra er nieuws is te melden over deze samenwerking dan stellen wij u uiteraard direct op de hoogte door middel
van een nieuwbrief.
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Reductiemaatregelen
Elke medewerker van de Boerman Groep kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2uitstoot. Het hanteren van het juiste rijgedrag bij de juiste situaties, het minimaliseren van het stationair laten
draaien van (vracht)wagens, het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting zijn enkele voorbeelden.
Daarnaast zal het bedrijf zelf ook maatregelen nemen, zoals:
-

Bij vervanging kijken naar het verbruik van
een nieuwe vrachtwagen / auto.

-

Het overschakelen van grijze naar groene
stroom en mogelijkheden onderzoeken van
eigen energieopwekking.

-

Vervanging van traditionele verlichting naar
LED-verlichting in zowel werkplaats als
kantoorruimtes

-

Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het dieselverbruik.

Met de nieuwsbrief CO2 houden we je regelmatig op de hoogte van de voortgang van onze verduurzaming.
Wanneer je goede suggesties hebt, vragen wij dit aan te geven bij onze CO2-functionaris de heer Teun Sterrenburg.

