Oranje behaalt het CO2 prestatieladder certificaat en behaalt reductie !
Eind 2015 heeft Oranje het CO2 prestatieladder certificaat, trede 5 behaalt.
De doelstelling van Oranje is om in 2020 8% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het basisjaar 2014.
(Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet).
Om de doelstelling te realiseren, berekenen we jaarlijks onze CO2 footprint. Het inzicht in de footprint maakt het
mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen cq bij te sturen.
Begin 2016 is de footprint opgesteld over 2015. Hieruit blijkt dat de grootste uitstoot wederom wordt geleverd door
het brandstofverbruik van het materieel. (62% van het totaal).
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Onderstaande grafiek laat het verloop van de CO2 uitstoot zien over 2014 en het jaar 2015. Hierbij is de CO2
uitstoot gerelateerd aan de omzet. De CO2 uitstoot is met 3% gedaald.
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Doelstellingen :
Om de doelstelling van 8% in 2020 te behalen hebben we voor het komend jaar de volgende maatregelen
opgesteld:
- Per 1-1-2016 levert onze vaste brandstofleverancier een extra geadditiveerde diesel brandstof te weten
XMILE diesel. Volgens het ontvangen certificaat moet dit een CO2 reductie van 7% op leveren.
- De aanschaf (vervanging) van 2 rupskranen.
- Diverse cursussen laten volgen door personeel, te weten cursus Het Nieuwe Draaien en Het Nieuwe Draaien.
- Eind 2016 loopt het huidige energiecontract af. Oranje is al op zoek naar een leverancier voor de levering van
groene stroom met SMK keurmerk.
- Bewustwording bij het personeel vergroten.
We zijn op dit moment tevreden over de status van de doelstellingen en zien dat we op de goede weg zijn om de
doelstelling in 2020 te behalen. We zitten momenteel op 3% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 2014.
Individuele bijdrage:
Van de werknemers vragen wij een individuele bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot, zoals:
Het in de praktijk toepassen van het Nieuwe Rijden en het Nieuwe Draaien.
De bandenspanning regelmatig te controleren en bij te stellen.
Wij vragen van iedere medewerker ideeën aan te dragen om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten
we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.
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