Voortgang CO2-reductie
Om uitstoot te reduceren heeft De Vries Stolwijk de volgende CO2 reductiedoelstelling opgesteld:
Scope 1 & 2 doelstellingen De Vries *
De Vries wil in 2020 ten opzichte van 2014 5,97% minder CO2 uitstoten.
*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet.
Scope 3 doelstellingen De Vries *
De Vries wil in 2020 ten opzichte van 2015 10% minder CO2 uitstoten.
*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet.
Voortgang Scope 1 & 2
Ook in de eerste helft van 2016 is De Vries weer actief aan de slag met de reductie van CO2uitstoot. De uitstoot voor scope 1 en 2 was in de eerste helft van 2016 als volgt:
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Van de CO2-footprint is bijna alle uitstoot in scope 1 geweest (673,2 ton) en een zeer klein deel
in scope 2 (1 ton).
Wanneer we ervan uitgaan dat de uitstoot bij een geheel jaar verdubbeld zou worden (1.354,2
ton) dan zou de uitstoot van 2016 hoger zijn dan in 2015 (1.103,7 ton). Reden voor deze
verhoging zijn:
Meer ingehuurde machines
Liters brandstof verhoogt door hogere inzet (inhuur) machines
Hoger gasverbruik
Voortgang Scope 3
De doelstelling voor scope 3 luidt als volgt: In 2020 zijn alle ingehuurde graafmachines Tier 3 of
hoger.
Jaar
2015
2016 (januari tm juni)

Totaal aantal dagen ingehuurde
graafmachines
380 dagen
219 dagen

% Tier 3 of hoger
99
99

Wat hebben we verder gedaan?
- Onderzoek zonnepanelen
- Twee nieuwe tractoren Valtra T174ED aangeschaft om te voldoen aan Tier 4.
- Groene Stroom VandeBron
- Aandacht gevraagd voor het rijgedrag
- ‘Het nieuwe draaien’ met de medewerkers besproken
Wat gaan we doen?
- Zonnepanelen zullen worden geplaatst
Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de
reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:
Zorgen dat het Nieuwe rijden en het nieuwe draaien word toegepast
Zorgen dat er regelmatig onderhoudt word gepleegd aan het materieel.
We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen.
Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

