CO2 prestatieladder, tussentijdse evaluatie
Wat is het?
CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die
deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2
bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de
uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om
energiebesparingen, het efficiënt gebruik maken van de
materialen en het gebruik van duurzame energie.
Analyse
Om de reductie van de CO2 verder te realiseren zijn er in
2016 diverse matregelen getroffen met betrekking tot de
vestigingen en locaties. De vestigingen Barendrecht en
Haarlem zijn samengevoegd te Rijswijk. Bij de
besluitvorming voor Rijswijk is gekeken naar het pand,
waarbij het energieverbruik een van de criteria geweest. De
eerste resultaten verwachten we in januari 2017
aantoonbaar te hebben. Een tweede criterium om voor
Rijswijk te kiezen is de reisafstanden voor de medewerkers.
Deze vestiging is centraal gelegen waardoor we de
verwachting hebben dat het aantal kilometers zullen
afnemen en hierbij de CO2 uitstoot.
Een tweede energiebesparende maatregel is getroffen door
een verhuizing te realiseren van het pand in Den Bosch
naar een nieuw pand in Waalwijk. Het pand in Den Bosch
was te groot voor de organisatie en hierdoor was het
energiegebruik relatief hoog ten opzichte van de andere
vestigingen.
De keuze voor Waalwijk is gemaakt vanwege de centrale
ligging, een pand dat op maat is voor de organisatie van
Jules Goossens Bliksembeveiliging en omdat het pand niet
ouder is dan 5 jaar waardoor het energiezuiniger is. De
resultaten kunnen pas medio 2017 gemeten worden.
Er loopt een onderzoek om te bepalen of de locatie in
Geleen verplaatst dient te worden naar een centraal
gelegen plaats voor regio Zuid. De verwachting is dat dit
Q1 2017 zal gaan plaatsvinden.
Daarnaast zijn er diverse auto’s vervangen voor energiezuinige auto’s.
Door deze acties verwachten we dat de uitstoot van de CO2
gaat dalen in 2017.
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