NIEUWSBRIEF 2-2020
CO2 PRESTATIELADDER

Hardinxveld-Giessendam, 5-11-2020
Beste collega’s,
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% moet
reduceren en in 2050 helemaal CO2 neutraal moet zijn.
De Boerman Groep heeft om die reden op 21 december 2018 haar certificatie op niveau 3 van de
Co2-Prestatieladder behaald. Als toonaangevende transportorganisatie willen we bijdragen om de
Co2-uitstoot te verminderen en daarmee bijdragen aan een duurzame wereld.
Binnen de Co-2 prestatieladder wordt gewerkt met het begrip Co2-footprint (voetafdruk). De Co2footprint geeft inzicht in hoe hoog de uitstoot is en wat je kunt doen om te zorgen dat onze impact
op het milieu minder wordt. Het levert inzicht op waardoor de Co-2 uitstoot veroorzaakt wordt en
wat de grootste veroorzakers zijn.

Er zijn een aantal onderwerpen die de C02-footprint bepalen. Het verbranden van brandstoffen
(bijvoorbeeld aardgas voor de verwarming van gebouwen of de diesel in voertuigen), het gebruik
van elektriciteit en transportmiddelen die worden ingezet voor woon-werkverkeer, vliegverkeer en
goederentransport dat is uitbesteed (bijvoorbeeld afvalinzameling).
De doelstelling is om het energieverbruik, gerekend vanaf het basisjaar 2017, vijf jaar
achtereenvolgens met 4% te reduceren.
In deze tweede nieuwsbrief informeren we jullie en andere belanghebbenden over de (voortgang
van) doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.
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CO2 FOOTPRINT
De Co2-footprints over 2019 van de verschillende BV’s zijn afzonderlijk opgesteld en tevens voor de
totale Boerman groep als geheel.
De totale Co2-uitstoot over 2019 is uitgekomen op 9.208 ton Co2. (Ter vergelijking een gemiddeld
huishouden stoot 20 ton Co2 per jaar uit)

Totale uitstoot in ton CO2
Uitstoot per medewerker
in ton CO2
op basis van aantal
medewerkers
Uitstoot per gereden km in
kg CO2)
op basis van aantal KM
Omzetpercentage
Uitstoot gerelateerd aan
omzet%

Basisjaar
2017
11.643,7

2018
10.591

2019
9.208

57,6

55,45

49,77

202

191

185

1,18
9.891.000
100,0%

1,1637
9.101.169
103,4%

1,1362
8.104.708
103,9%

11.644

10.243

9.567

Zoals je kunt zien hebben de inspanningen om de Co2 uitstoot te reduceren een positief effect
gehad.

DANK voor jullie bijdrage om dit te realiseren!
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 waarin we jullie inspanningen terug zien.
Het vervangen van de traditionele verlichting naar LED verlichting in zowel werkplaats als kantoren
draagt ook bij. En we blijven bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe
vrachtwagen/auto en mogelijkheden om het dieselverbruik te verminderen (zoals “groen golf” en
“SD insight”
Wanneer je ideeën hebt over mogelijkheden die de Co2-uitstoot verminderen laat het ons weten.
Rechtstreeks via onze Co2-functionaris de heer Teun Sterrenburg of via het meldblok dat jullie
hebben ontvangen. .
Meer informatie over de Co2-Prestatieladder kan gevonden worden op www.skao.nl en op de
website van de Boerman Groep onder de kop ‘Veilig & Duurzaam’
Met vriendelijke groet,
Dick van Arkel en Wim Veldhoen
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